SF Nordjylland bestyrelsesmøde i Løkkegade kl. 19:00 den 19
februar 2018
Afbud: Allan Norre
Tilstede: Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Jimmi Sørensen, Lars Hoffmeyer, Erik Busse, Lasse
Hjortshøj, Lene Linnemann, Aino Linkhorst, Thorkil Olesen, Erik Holm, Inge Fomcenco, Ove
Albrektsen.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse til 2g; vedtægtsændringer.
2. a. Pia OD på 18:00 – 19:15. Erik Holm afhenter Pia i lufthavnen. b. Pressen ved Søren
Wormslev ikke tilstede mens Pia er på. Pia OD sendes med taxa og pressen hentes ind kl.
19:30. c. Arthur Corneliussen har meldt afbud som dirigent. Allan Norre kunne ikke. Men
Thorkil Olesen ville godt dirigere generalforsamlingen. d. Beretninger; Lene Linnemann
(regionen) – Jørgen Grøn (bestyrelsen) og Jimmi Sørensen fremlægger regnskab (uændret
kontingent) + budget. f. Jørgen Grøn, Jimmi Sørensen, Erik Holm, Aino Linkhorst, Lars
Hoffmeyer og Ove Albrektsen genopstiller. Henning Jørgensen (Brønderslev), Janni Styhr og
Inge Fomcenco ny opstiller. Allan Caspersen og Erik Busse kunne godt som suppleanter. Fra
SFU opstiller Lasse Hjortshøj. Vi afventer svar om der var kandidat emner i Rebild og Arthur
Corneliussen tilspørges som kandidat. g. Andet: Øl/vand og kaffe/the på plads. Madder på
plads. Husk at nævne ved mødet, at der kun serveres 1 øl pr. næse! Vedtægtsændringer: Til
generalforsamlingen den 19. marts 2018 har bestyrelsen vedtaget at foreslå følgende
ændring i SF-Nordjyllands vedtægter: I § 4 1. afsnit ændres ”1 delegeret pr. påbegyndt 40
medlemmer” til ” 1 delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer”.
3. a. Principiel drøftelse af opstillingsform: Det er første gang vi tager det op; Inge Fomcenco
orienterede om foreslåede vedtægtsændringer. Se nærmere herom på Landsledelsens
referat. Vi kom frem til i bestyrelsen, at vi nok bevægede os fra sideordnet(alfabetisk)
opstilling til henimod politisk prioriteret opstilling. Men der er stadigvæk meget at
diskutere om opstillingsform! b. På dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 16. april er
der opstillingsform på! 23. maj 2018 skal SF Nordjylland have besluttende fællesmøde om
opstillingsform!

4. Regionen v. Lene Linnemann: Vedrørende sygehussituationen, så er det økonomisk nedad
bakke. Desuden er lægemangelen ikke blevet det mindste mindre.
5. KKR orientering: Intet, da Christina Lykke ikke var mødt!
6. Orientering Landsledelsen: I Landsledelsen er der fremover mod valget fokus på
indhold/strategi. Desuden skal vi finde ud af i SF, om vi vil være et støtteparti til regering
eller vi vil i regering! Inge Fomcenco fik SF Nordjyllands uforbeholdne menig om
Statsbanernes aflysning af gennemkørsel direkte til Frederikshavn med sig til
Landsledelsen. Vi synes det er en tilbagegang i den offentlige trafiks dækning i Nordjylland.
Inge ville gerne, hvis de nordjyske partiforeninger har lyst til et besøg af hende, når de har
bestyrelsesmøder.
7. Åben diskussion, SF skal tænke nyt, når det gælder kommuner uden SF byrådsmedlemmer!
Vi skal sørge for at Brønderslev og Rebild afdelinger har gang i politikudvikling. Morsø og
Læsø; hvad stiller vi op her? ”Vi tager emnet om byråd uden SF op igen”!
8. Eventuelt: SFU; Lasse Hjortshøj fremlagde at det spirer flere steder i SFU, især
Vesthimmerland. Opsummering af de planlagte og besluttede møder fremover:
Efter generalforsamlingens afslutning den 19. marts holder vi et hurtigt konstituerende
møde bagefter.
Planlagt som førnævnt; bestyrelsesmøde i SF Nordjylland den 16. april 2018.
23. maj 2018, fællesmøde i SF Nordjylland(vedtægter).
Referent – Ove Albrektsen.

