Bestyrelsesmøde i SF Nordjylland den 18. december 2017 kl. 17:00.
Afbud: Lars Hoffmeyer, Aino Linkhorst, Bente Lauridsen, Janni Sthyr.
Tilstede: Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Allan Norre, Inge Fomcenco, Erik Busse, Erik Ingerslev, Erik Holm,
Jimmi Sørensen, Ove Albrektsen, Lene Linnemann. Fra SFU; Magnus.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Konstituering status:
 Lene medlem af forretningsudvalg
 Lene medlem af Psykiatrisk udvalg
 Og medlem af sundheds – koordinerings – og praksisudvalg.
Der havde været lidt diskussion om udvalgspost i ”Videnskabsetisk udvalg”, men SF kan ikke
overkomme mere.
Virkelig god konstitueringsaftale for SF, bedre end ventet!
3. Valg af storkredsvalgt landsledelsesmedlem og suppleant: Emner nu: Janni Platz Sthyr, Jens Toft –
Nielsen, Inge Fomcenco og Theresa Berg. (Jørgen Grøn orienterer Theresa nærmere om procedure
ved valg)
 Kandidaterne til landsledelsen skriver en ½ A4 side om deres motivation. Den skal være
Jørgen Grøn i hænde senest den 12. januar 2018. Jørgen Grøn sender en forhåndsmeddelelse til partiforenings formændene inden den 12. januar 2018.
 Vi vedtog at holde bestyrelsesmøde kl. 17:00 den 22. januar og derefter vil der blive
afholdt repræsentantskabsmøde kl. 19:00, hvor valget til landsledelsen finder sted.
 Ved dette repræsentantskabsmøde foregår valget i et hug! Valgt er den med flest
stemmer. Valgt til suppleant er den med næstflest stemmer!
4. Orientering om valg til KKR v. Erik Ingerslev: Rigtig dårligt valg for SF i Nordjylland! Vi i SF får en
plads i KKR bestyrelsen; Christina Lykke fra Frederikshavn og suppleant blev Jørgen Bing(Hjørring).
SF vil bestræbe sig på at få plads i KKR`s sundheds/koordinationsudvalg. SF arbejder på at
orientering fra KKR`s bestyrelse når ud til alle afdelingers formænd.
4. Orientering fra regionsråd v. Lene Linnemann og Erik Holm: Thisted sygehus vil nedlægge intensiv –
afdelingen og erstatte med ”såkaldte observationspladser” for folk med komplicerede sygdomme.
Lokalpolitikere har udtrykt tvivl om disse ovennævnte ændringer fra intensive sengepladser,
nogensinde vil gøre det muligt at genetablere ”det akutte organ – kirurgi” på Thisted sygehus. Erik
sagde at den akutte kirurgi skal tilbage til Thisted sygehus. Sundhedsaftale i regionen bliver rykket
½ år – fint. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering fra KKR: Erik Ingerslev har været 28 år i KKR – virkelig flot! -Ellers intet til punktet.
6. Orientering fra Landsledelsen v. Allan Norre: SF valget i Nordjylland blev dårligt – men ellers gik SF
lidt frem i hele landet = 0,1 %. Landsledelsen ser frem mod næste folketingsvalg; planlægning i gang
– forholdet til Socialdemokratiet – en balanceakt mellem støtteparti og en gang imellem støtte! Vi
står os ikke ved ligefrem at vælte en Socialdemokratisk regering. Men vi skal finde balancen – hertil
en åben diskussion i SF. Vi går ind i arbejdet med politik udvikling i EU parlamentet – social
dumpning, skattely problematikken, miljø. Politikudvikling herhjemme i DK; den offentlige sektor,
finansloven, hvorfor stemmer SF altid for? (indflydelse velsagtens!). Vi kan i SF jo komme med
ændringsforslag inden det kommer til 3. behandling. Vintertræf i Kolding, Comwel den 20 – 21
januar 2018. Se regler for deltagelse i indbydelse. Orientering taget til efterretning!

7. Planlægning af møder i 1. halvår af 2018:
 22. januar 2018; bestyrelsesmøde (kl. 17:00 + repræsentantskabsmøde m. valg til
landsledelse kl. 19:00).
 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2018 kl. 19:00.
 Generalforsamling den 19. marts 2018; bestyrelsesmøde kl. 17:00 derefter
generalforsamling kl. 19:00.
 Bestyrelsesmøde;(konstituerende) den 16. april 2018 kl. 19:00
8. Eventuelt: Ingenting.
Referent: Ove Albrektsen

