
Referat for bestyrelsesmøde SF Aalborg 

Mandag den 24.August 2020 19:00 – 21:00 

Lokation: SF Aalborgs lokaler 

1. Godkendelse af dagsorden (2 min) 

- Godkendt med tilføjelse 

2. Lokal leder-uddannelse (10 min) 

- Benjamin vil gerne afsted 

3. Kalender for efteråret (Allan) (Debat) (15 min) 

- Vi sender Jens Toft-Nielsen til debat til bæredygtighedsfestivalen den 9. September 

(B) 

- Tidsrummet for SF-møder ændret til Ca. Tider (B) 

- Jens og Peter står for at arrangere en hygge-cykeltur i efteråret (B) 

- Vi indsætter medlemsmøde til medio Januar 

4. Køreplan for KV-Liste (10 min) (Debat/Beslutning) 

- Nogen skal lave en skitse for samtaler (B) 

5. Kickstart Politik-gruppen (20 min) (Beslutning) 

- Alle, der har meldt sig indkaldes og drøfte politikken og områder (B) 

- Derudover udsendes datoen for det møde gennem nyhedsbrev og der 

opfordres til ekstra der kommer med.          ALLAN!!! 

- Den politik-gruppe arbejder på et lille udkast frem mod medlemsmødet 19. 

Oktober (B) 

- Gruppen arbejder selvstændigt med  



PAUSE (10 min) 

6. "Gruppen, der skulle tjekke medlemsliste"s resultater (30 min) (Drøftelse) 

- LUKKET PUNKT 

- Ringe-samtaler til at starte med 

- Invitationer til møder 

- Prikke-Gruppe nedsat (Allan, Bente, Lasse, Melina og Finn) 

- Gruppen er færdig til den 5. oktober 

7. Næste møde (15 minutter) 

• Beslutning: 

o Medlemsmøde 14. September  

o Intromøde - Budget-forlig i Aalborg Kommune som emne 

o Intro 18-19 

o Budget-møde 19-21. 

o Melina og Allan finder ud af evt. Et større lokale 

8. Eventuelt (2 min) 

• Lasse pusher ungdomssocialistisk propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 – Redigeret plan       

Mødedato/ 

tidsperiode 

Hvad skal der laves? 

24-8-20 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde klokken 19 

·       FU fremlægger denne plan 
·       Gruppen (Lasse, Bente, Allan, Finn og Benjamin) der skulle opspore potentielle 
kandidater på medlemslisten præsenterer deres arbejde 

o   Gruppen skulle finde supplerende potentielle kandidater der kan sikre en 

spredning i: 
§  Køn (Særligt ikke-mænd) 
§  Alder (Millenial-alder (30-40 år) 
§  Etnicitet (Andet en dansk oprindelse) 
§  Uddannelseslængde (Erhvervs, Kort–Mellemlang videregående) 
§  Jobtyper (I sammenhæng med uddannelse=Håndværk, sygepleje osv,) 

24. August- 

Midt/slut-

oktober 

• Prikke/indfasnings-fase, hvor vi adspørger og aktiverer potentielle kandidater og lærer 
dem bedre at kende 

• Datoer, der er ekstra relevante 
o   En ekstraordinær GF – Dato? 

• Medlemsmøder (14/9, 19/10, evt. 9/11) 
 

• Vi skal have samtaler med de potentielle ekstra kandidater (Peter og én eller to 
Bestyrelsesmedlemmer deltager)  

 

2-11-20 
·       Første udkast til en liste 
·       Vi skal bruge vores retningslinjer for sammensætningen vedtaget den 8/6-2020 og 15/6-
2020 
·       Nr. 2-5 findes 

7-12-20 ·       Endelig forslag til indstillingen af listen laves 
·       Forslaget til indstillingen forelægges til kandidaterne i dialog 

4-1-21 ·       Eventuelle ændringer ift. frafald tages i betragtning med henblik på det samlede billede af 
listen ift. vores retningslinjer 
·       Endelig indstilling til medlemsmødet i Januar vedtages 

Medio 

Januar 

Medlemsmøde med vedtagelse af SFs øverste del af listen til kommunalvalget 2021 

 

 


