Afbud: Erik Holm. Lasse Hjorthøj, Janni Styhr, Inge Fomcenco.
Tilstede: Jørgen Grøn, Jimmi Sørensen, Ove Albrektsen, Aino Linkhorst, Henning
Jørgensen.
Desuden; Allan Norre, Lene Linnemann og Magnus Kronborg(SFU).
1. Godkendelse af dagsorden: Punkterne 6 og 7 rykkes til behandling mellem
punkterne 1 og 2. Ellers godkendt dagsorden.
6. Orientering fra Landsledelsen v. Allan Norre: Allan blev genvalgt – flere yngre
ind – sikkert godt. Der blev vedtaget arbejdsplan; Demokrati, partiforeninger
styrkes, lærende organisation. EU politik: Grøn, solidarisk og international.
Flygtningepolitikken i EU gav anledning til megen diskussion; bedre modtagelse
af flygtninge, indførelse af kvoteflygtninge. Se mere fremsendt fra
sekretariatet.
7. Hvad gør vi i forhold til i forhold til de kommuner, der ikke har SFbyrådsmedlemmer? Mere gang i partiforeningerne. Flere arrangementer i
partiforeningerne! Bedre valg i fremtiden, og mere økonomi hertil! Magnus
Kronborg (SFU Aalborg) vi arbejder sammen med Alternativet og Enhedslisten!
Aalborg: Fremgang i medlemstal, følere ude til Enhedslisten og Alternativet om
samarbejde. Rebild: Vi kender ikke den nye bestyrelse endnu, følger op på
senere møde! Brønderslev: Henning Jørgensen; fællesmøde med Alternativet
og Enhedslisten. Vil gerne SFU afdeling igen. (stigende medlemstal). Hjørring:
Samarbejde med Frederikshavn og Brønderslev afdelinger. Ønske om start af
SFU (gerne i Vendsyssel regi). Magnus Kronborg; vi rækker hånden ud til et
Vendsyssel SFU! Morsø: Vi skal have Erik Holm med her; så punktet tages op til
næste møde! Læsø: Aino Linkhorst kunne ikke se at Læsø havde medlemmer!
Læsø medlemmer registreret hos Frederikshavn partiforening. Allan Norre: Fra
Landsledelsens side vil vi gerne støtte op om opbygning af SFU afdelinger. Vi vil
også støtte partiforeninger der har det svært eller slet ikke kører. Allan
anbefaler desuden at vi kontakter sekretariatet (Ole Hvass) for hjælp hertil!
2. Planlægning af dette års repræsentantskabsmøder: 2 stk. i efteråret; foreslået
Kirsten Norman Andersen til oplæg og debat omkring sygehusene og
lægepraksis situationen! Vi besluttede at Lene Linnemann tog kontakt til
Kirsten. Dato den 10. september sammen med bestyrelsesmøde. Tager emnet
op til næste møde.
Det andet repræsentantskabsmøde; 5. november i forbindelse med
bestyrelsesmøde: Forslag; Klima/miljø oplæg og debat. Forslag til
oplægsholdere; Margrethe Auken/Jesper Teglgaard – vi hælder til Jesper
Teglgaard som Jimmi Sørensen vil kontakte for mulighed/pris! Videre
planlægning af ovenstående 2 repræsentantskabsmøder ved næstemøde!
3. Forberedelse til fællesmødet den 25. april 2018: Nye ændringer er lige kommet
ud; der er nu 5 kombinationer i opstillingsform og anmeldelsesform i stedet for
4. Jørgen Grøn udsender hurtigst muligt ud til partiforeningerne med dagsorden
og ændringer. Ove Albrektsen vil godt være referent til fællesmødet og Jørgen
Grøn være den ene dirigent! Aino spørger hjemme til om Poul Rode kunne være
dirigent nummer 2. Fællesmødet starter kl. 19:00.

4. Orientering fra regionsråd v. Lene Linnemann:
 Ny redder uddannelse/sundhedsfaglig uddannelse i Nordjylland ønskes
 Hjemtagning af præ hospital ydelser hjemtages -diskussion om
kontrolberegning
 Børnehospice pladser til Nordjylland oppe i tiden; Lene ønsker mere
palliative til den hjemmeydelser i stedet for.
 Der er taget hul på oprettelse af nye psykiatriske bo -former (4) – resten
kommer senere
 Aalborg Sygehus Nord; hvad skal der ske med grund m. m.
 Sygehusgrund til den for ”lave” pris nævnt!
 Helikopter problematikken – ligger og venter på?
 Det nye supersygehus/byggeri – går planmæssigt og kan nok være
færdig til tiden
5. Orientering fra KKR: ingenting.
8. Fastsættelse af kørselstakster: Nuværende 1,50 kr. pr. kilometer. Vi blev enige
om at hæve den til 2,00 kr. Vedtaget!
9. Eventuelt -ingenting.

Referent: Ove Albrektsen

