SF Nordjylland bestyrelsesmøde i Løkkegade 20, den 18. juni 2018.

Afbud: Aino Linkhorst, Janni Styhr, Henning Jørgensen, Allan Norre.
Tilstede: Line Petersen, Jimmi Sørensen, Lene Linnemann, Erik Holm, Jørgen Grøn, Lisbeth Poulsen, Rasmus
Linnemann, Ove Albrektsen.

1. Godkendelse af dagsorden: Emnet folketingsvalg i pkt. 3 behandles også i pkt. 6. Ellers dagsorden
godkendt.
2. a. September repræsentantskabsmødet: Lene Linnemann: Kirsten Norman har godkendt dato. OA bestiller
og medbringer pålægsplader til fortæring; desuden medbringes øl + vand af OA.
Forslag fra bestyrelsen til nye møder: Uhrenfeldt vil godt komme og fortælle om supersygehusets status; på
en passende dato engang!
b. November repræsentantskabsmødet: Ny dato: 28. november 2018 i ”Huset” i Aalborg, vi vælger lokalet
med plads til 100 personer. Invitation til vores medlemmer, først til mølle princip, da lokalet ikke kan
tage mere en 100 fremmødte. Vi skal reklamere stort om dette, og det vil være fint med foromtale i
Nordjyske om klimaproblematikken (Pia tager en snak med Jesper Teilgård om artikel). Jimmi
Sørensen sørger for at ansøge ”pulje” under Landsledelsen om tilskud!
3. a. Status på opstilling af folketingskandidater: Janni Styhr (Mariagerfjord) og Theresa Berg Andersen
(Vesthimmerland) er valgt. Aalborg valg af folketingskandidater falder på plads her i aften. Brønderslev
kreds; Jammerbugt SF har møde om dette i morgen den 19. juni. Brønderslev har valgt (Henning Jørgensen).
Jørgen Grøn usikker på hvornår Frederikshavn vil have møde? JG forhører sig nærmere!
Thisted kreds; på plads mandag (kandidat er Thorkil Olesen). Hjørring på plads; Karl Bornhøft.
b. Etiske regler: De af Jørgen Grøn fremlagte forslag til etiske regler, de blev vedtaget.
c. Storkredskoordinator: Line Petersen indstillet til storkredskoordinator. Line fortalte om hvordan hun
opfattede sine færdigheder: Hun er ”grøn” på SF love, men stærk på Facebook (sociale medier), stærk på
pressekontakt og med flere ideer til hvordan vælgermøder skal stilles an. Hvilke kandidater og
modstanderkandidater der matcher sammen. Hun er desuden indstillet på at udskyde eksamen, hvis det bliver
nødvendigt på grund af valgtidspunkt. Line skal inviteres med på SF Nordjyllands bestyrelsesmøder og
dermed også have tilsendt referater herfra. SF hovedkontor står for ansættelsen af Line.
d. Møde med folketingskandidaterne: Vigtigt med et møde så hurtigt som muligt efter sommerferien: Vi skal
vide noget om kandidaternes kompetencer, styrker og hvilke værdier de slås for i en kommende valgkamp.
Hvornår skal mødet være; et sted mellem den 13. og den 30. august! Line Petersen udsender en ”doodle”
til valgte folketingskandidater for SF i Nordjylland!
4. Orientering fra Regionsrådet v. Lene Linnemann; Lene orienterede bestyrelsen om status lige nu.
5. KKR orientering: Ingen – da Christina Lykke ikke var mødt.
6. Landsledelsen; orientering – da Inge Fomcenco ikke var mødt frem, tog Lisbeth Bech Poulsen over og
orienterede fra Landledelse + folketingsudvalg m.m. i øjeblikket.

7. Kommuner der ikke har SF – byrådsmedlemmer: Jørgen Grøn; Rebild partiforening kører rimeligt lige nu,
men skygger man byrådsarbejdet tilstrækkeligt? Og hvordan med det kommende kommunalvalg? Er 3
kandidater tilstrækkeligt? Og hvem skal være spidskandidat næste gang?
Morsø: Erik Holm; Andy er der og man har 20 medlemmer, men det er ligesom om der ikke rigtig sker noget.
Jørgen Grøn vil godt mødes med Morsø partiforening! Foreløbig kører Erik Holm videre med at forsøge
kontakt!!
8. Punktet udsættes til næste gang!
9. Eventuelt: Ingenting.

Skrift med rødt = beslutninger!
Referent = Ove Albrektsen

