Lars Jørgensen, formand & sekretær
Leif Olsen
Mogens Olsen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen
Lisbeth Severin
Nikolaj Fjellerad

sf.dk/bornholm
bornholmsf@gmail.com

referat, bestyrelsesmøde den

7. september 2017 kl. 19.00
Lindetsvej 4

dagsorden
1:
2:
3:
4:

5:
6:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt. 6
godkendelse af rederat fra 10. april 2017
(bilag 1)
efterårets program:
16. septembers medlemsmøde om valgprogrammet
ellers?
valgstatus:
a:
plakater
(se mail videresendt den 25. august)
- tekst?
b:
foldere
(mail fra August af den 28. august - ikke videresendt)
c:
dynamisk banner
(mail fra August videresendt her til aften)
c:
stillerlister
(se mail fra Ole af den 20. august)
d:
kandidatsamling i København den 26. oktober kl. 17-20.30
(se mail fra Signe af den 8. august)
e:
sf.dk, kandidatside
(tjek selv: http://sf.dk/kommunalvalg/bornholm)
f:
valgforbundet
- tilmelding
- valgmøde?
g:
andet?
h:
mere?
valgprogram - aftenens højdepunkt!
(bilag 2 - vedhæftet som selvstændig fil)
resten

referat
ad 1:
ad 2:
ad 3:
ad 4:
a:
b:
c - 1:
c - 2:
d:
e:
f:
g:
h:
5:

6:

godkendt
godkendt
der vil komme mange valgarrangementer som vi kan/skal deltage i. Vores egne arrangementer
frem til og med valget begrænser sig derfor til medlemsmødet den 16.9.
fotos på Chr.borg; tekst: Vi vælger velfærd; Lars giver August besked
vi overlader det til Lars at udarbejde vores fire forskellige foldere; bagsiden til Peter
Westermann om SF Region Hovedstaden betaler
enighed om at acceptere Christiansborgs tilbud; foto af Leif; tekst: Vi vælger velfærd
blev udfyldt af de fremmødte kandidater; Lars får fat i Michael for at få ham med på listen; Lars
har kontaktet POS for kontrol
vi deltager ikke
kandidaterne udfylder selv - & husker foto
Lars sørger for begge dele
på Leifs forslag opretter vi en DropBox mappe til invitationer til valgmøder. Leif opretter
mappen
intet til referat
Lars udarbejder indholdsfortegnelse som den blev aftalt og ordner teksten efter den; længden
af enkelt afsnit blev diskuteret, Lars skriver side 8 om med henblik på forkortelse; i øvrigt
overlades den endelige drøftelse & godkendelse af valgprogrammet til medlemsmødet den 16.
september
intet til referat - bortset fra at Elisabeths blommetærte smagte forbryderisk godt
ref.
Lars
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