Bestyrelsesmøde SF Nordjylland tirsdag 22. maj i Løkkegade 20B Aalborg.
Afbud: Lene Linnemann, Aino Linkhorst, Allan Norre, Christina Lykke.
Tilstede: Jørgen Grøn, Janni Styhr, Erik Holm, Henning Jørgensen, Jimmi Sørensen,
Inge Fomcenco, Ove Albrektsen. Rasmus (SFU – SF).
1. Godkendelse af dagsorden; Godkendt.
2. Planlægning af repræsentantskabsmøder til efteråret: Lene Linnemann har
en aftale med Kirsten Norman Andersen til 10. september; Emnet er
læge praksisdækning i Nordjylland. Fortæring: Ove medbringer en
pålægsplade til 12 – 14 personer. Vi begynder med bestyrelsesmøde kl.
17:00 og efterfølgende starter vi repræsentantskabsmødet kl. 19:00.
5. november repræsentantskabsmødet: Jimmi Sørensen laver en aftale
med Jesper Teilgård til den 5. november, eller en dato, som Jesper kan
imødekomme. (10. 000 kr. + transport). Jimmi ordner reservation til
”Huset” i Aalborg. Vi skal overveje om invitation kun skal gælde SF
medlemmer, eller om vi tør binde an med mere bredt publikum til mødet!
3. a. Referatet fra det 2. fællesmøde angående opstillingsform til ”folketingsvalg”;
Aalborg stemte med 7stemmer på model A, de andre nordjyske partiforeninger
på model D med 8 stemmer; D opstillingsform blev valgt!! Resultatet er
sendt til partikontoret,
b. Etiske retningslinjer: Bestyrelsen gennemgik reglerne fra 2010/2011 og
Jørgen Grøn vil renskrive retningslinjerne i forhold til de ændringer vi
blev enige om.
c. Prioritering af kandidater: En principiel diskussion – dette hviler til
bestyrelsesmødet, vi skal have til august!
4. Udgår; afbud fra Lene Linnemann.
5. Udgår; afbud fra Christina Lykke.
6. Orientering fra Landsledelsen: Inge Fomcenco;
Strategi til folketingsvalget; konkrete krav til ny regering.
 Kampen mod ulighed (flere fronter).
 Ro på reformarbejdet!
 DK skal være det ”grønneste” land i verden!
 Demokrati.
 International politik – deltagelse i EU – FN(fredspolitik).
Inge fortalte om krav i forbindelse med ovenstående punkter og
deltagelse i kommende regering/støtte til regeringsdannelse.
7. Hvad gør vi i forhold til de kommuner, der ikke har SF – byrådsmedlemmer?
Rebild; Jørgen Grøn kontakter Rebild! Erik Holm kontakter medlemmer
fra SF Morsø (er gået fra 15 – 20 medlemmer) for at høre om de tænker i
aktiviteter eller måske partiforening!
8. Næste bestyrelsesmøde: Jørgen Grøn, vi placerer vores bestyrelsesmøde
kl. 17:00 inden mødet, som SF Aalborg har med Holger K kl. 19:00!
9. Eventuelt:

Har vi et bud på en storkredskoordinator(lønnet) her op til folketingsvalget? Der
blev nævnt et bud – som vi ville forsøge at kontakte. Punktet tages op på et
senere bestyrelsesmøde!
SFU kandidat til EP valget Kia Peter Hansen har henvendt sig i SF Nordjylland:
”Er der nogen partiforeninger der ønsker besøg?” Fokus: ” Hvad vil jeg i EP og
hvad er jeres forventninger?” Jørgen Grøn vil i samarbejde med SF Aalborg
svare på henvendelsen.
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