sf.dk/bornholm
bornholmsf@gmail.com

referat, bestyrelsesmøde den

Lars Jørgensen, formand & sekretær
Leif Olsen
Mogens Olsen
Lise Tejnø
Einar Carstensen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen

28. november 2016 kl. 19.00,
Lindetsvej 4

dagsorden
1:
godkendelse af dagsorden
- herunder sager til punkt 8
2:
godkendelse af referat fra 1. & 5. september 2016
- bilag 1
3:
møde på Chr.borg om folkemøde ‘17
- se referat (pkt. 2) fra 5. september (bilag 1)
4:
KV 17 & SF Bornholm
- valgforbund?
- kandidater?
- valgprogram?
- plakater? (logoplakater koster 10 kr. stk; skal opklæbes)
5:
vinterens program
- generalforsamling:
- sted, dato, tidspunkt
- på valg er Mogens, Lise & Elisabeth
- nytårskur - sted & dato & tidspunkt?
- medlemsmøde i januar? kombineret med nytårskur?
6:
nøglesituationen
7:
Leifs forslag til indlæg i Bornholms Tidende
8:
resten

referat:
ad 1: - dagsorden: nyt pkt 7: drøftelse af Leifs forslag til indlæg i Bornholm Tidende, det oprindelige pkt.
7 herefter pkt. 8
- intet til punkt 8
ad 2: godkendt
ad 3: en forudsætning for at SF Bornholm går aktivt ind i arbejdet med Folkemøde ‘17, er en klar
ansvars- og arbejdsfordeling mellem os og Chr.borg.
I første omgang gælder det om at få afklaret præcist hvad Chr.borg ønsker vi skal tage os af - i form
af en liste.
Chr.borg skal igen mindes om at vi kun råder over 10-15 aktive medlemmer
ad 4: - intet nyt om valgforbund
- Nikolaj melder sig som kandidat; listen er herefter (prioriteret): Leif, Elisabeth, Michael, Nikolaj
- arbejdet med det nye valgprogram starter på det kombinerede medlemsmøde/nytårskur med
en brainstorm (se pkt. 5)
- trods kassererens indvendinger blev det besluttet at bestille 100 logoplakater - under
forudsætning af at der rent faktisk er tale om logoplakater
ad 5: - generalforsamling:
tirsdag den 28. februar kl. 19, Østerlars Multihus
Mogens villig til genvalg, Elisabeth villig til genvalg, Lise tøvende, Nikolaj villig til nyvalg;
afklares senere
- nytårskur & medlemsmøde:
- torsdag den 12. januar 2017 kl. ???, Lindetsvej 4, Østermarie
- nytårskur og medlemsmøde holdes samtidigt. Medlemsmødet har form af en brainstorm som
første skridt i arbejdet frem mod vores nye valgprogram
ad 6: kassereren havde det ikke let: Lars får lavet nye nøgler & sender regningen til JobVision
ad 7: Leif justerer og forkorter let; Lars gennemgår teksten som dansklærer & foretager evt. ændringer og sender til Bornholms Tidende. Underskriver er bestyrelsen, SF Bornholm
ad 8: intet
ref:
Lars
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