
 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde SF Aalborg 

mandag den 16. december 19:00 – 21:00 

Lokation: SF Aalborg, Løkkegade 20 

 

1) Godkendelse af dagsorden (2 min) 

2) Valg af referent og ordstyrer (2 min) 

3) Orientering fra LL og Folketinget (20 min.) 

 LL-møde – god stemning efter sejre 

 Politiforlig 

 Styrke organisationen internt 
4) Orientering fra (15 min) 

a) Formanden 

 Ny kasserer-kandidat er klar fra SFU, men han har ikke råd til at være medlem af SF 

også, derfor overvejes det, om SF Aalborg skal betale medlemmets kontingent – er 

det en idé? 

 Nyhedsbrev i Januar: Vi søger en ny kasserer – Snak med bestyrelsen inden GF 

 Møde mellem SFU og SF kasserere på 6. januar 

b) SFU  

 GF – Vedtægtsændring så GF fremover bliver holdt i det første kvartal – Der vælges 

ny bestyrelse igen til GF2020 i 1. kvartal 

 Nogle udskiftninger i SFUs bestyrelse 

 Tillykke til Magnus med valget de næste par måneder til næste GF 

 Valdemar og Lasse er stadig henholdsvis formand og kasserer 

 

c) SF Nordjylland 

 Valg til LL i Nordjylland 

 FT-valg Prioriteret sideordnet (stadig med lokal kandidat som øverst) – Det må 
man godt for FT-valg-loven, men ikke for SFs interne love. SF Nordjylland vil 
gerne ændre SFs love og arbejder på det.  

 Psykiatri-møde 13. januar – Vi holder det i SFs lokale lokaler på Løkkegade 20 

 Den høje formand (Pia O.D.) kommer på besøg i Nordjylland 
o                 Dato TBD (Ca. uge7-9) 

d) Kommunale grupper 

 Keeping it hushhush… (Lukket punkt) 

 Punkt til næste dagsorden (6. januar) – samarbejde med eksterne partnere 

 

5) Dagsordener og referater 

 Beslutning: Dagsorden sendes også ud til medlemmer der har kontaktet Allan om 

det via bestyrelsens mailliste 

 Undersøges muligheden for at dagsorden og referater skal lægges ud på 

hjemmesiden 

6) Kontakt med nye medlemmer (5 min) 

 Bodil vil gerne arbejde videre med kontakt med nye medlemmer – og hun bliver 

Medlemsansvarlig (Ringe til nye medlemmer, evt. møder). Bodil har frie tøjler   

 



 

 

 

 

 

7) Kommunalvalg 

 

a) Hvad gør vi nu? 

 Rammer for samtaler 6. januar 

 4 medlemmer, der overvejer kandidatur til spidskandidatposten 

 Møde med SFU torsdag d. 9. el. 16. januar 

 Samtaler med spidskandidat-kandidaterne 20. januar 

 Der skal tages hånd om de kandidater, der ikke bliver spidser 

b) Andet 

 Kommunalpolitisk gruppe – Hvad er vores politiske mærkesager? 

 Strategisk gruppe – 21 dages plan og strategi for hvordan vi vinder valget 

 Vi er færdige med planerne inden august 

 Medlemsmøde August godkender planerne  

 Punkt til d. 6. januar 

 

8) Fokus på organisationsudvikling (20 min) 

 Søge om besøg fra partisekretariat eller lignende om økonomi 

 Samtale på GF om at udvikle partiforeningen – Hvordan åbner vi møderne mere op 

 Punkt om partiforeningens struktur 6. januar 

 

9) Kommende aktiviteter (15 min.) 

 6. januar om drøftelse af vedtægtstilføjelse om fuldmagter til medlemsmøder og GF 

 

a) Generalforsamling 

i) Dirigent: Forslag Erik Ingerslev – Vedtaget – Allan kontakter 

ii) Hvem er på valg? Hvem genopstiller? 

b) Vintertræf/kommunalpolitisk landsmøde i Svendborg, 11 – 12. januar 

c) Landsmøde 7 - 8. marts i Kolding 

Tilmeldingsfrist: 5. februar 

8 delegerede pt, da vi har 252 medlemmer 

d) Andre aktiviteter 

 

10) Eventuelt (2 min) 

 Magnus sætter en båd i vandet om at vedtage en forretningsorden for 

medlemsmøder grundet dårlig stemning og uorden på medlemsmødet 19. 

november 


