
 

 

Referat for bestyrelsesmøde SF Nordjylland 

Mandag den 9. november 19:00 - 21:00 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

a) Godkendt 

 

2) Orientering fra 

a) Regionsråd 

i) Corona 

(1) Ekstra sengepladser på Aalborg Universitetshospital 

(2) Ekstra testcentre 

(3) Offentlig transport-problematikker (især problem for studerende) 

b) Landsledelse 

i) Corona 

ii) Finanslov 

(1) Fokus på klima 

(2) Gratis psykologhjælp 

iii) Arne og konen 

iv) Minimumsnormeringer 

v) SFs politiske udvalg har haft kæmpe ansøgningsfelt. Mange har fået nej.  

(1) Melina (LL) opfordrer til at man hjælper dem, der gerne vil være med, som fik nej 

til de nationale udvalg, så de kan komme ind og arbejde lokalt eller regionalt, 

hvis de vil det 

vi) Epidemilov – Demokratisering 

vii)  Sexisme-papiret 

(1) Der oprettes ligebehandlingsnævn, at der igangsættes undersøgelse gennem 

kvinfo til at afdække omfanget af sexisme og at vi kommer til at lave oplysende 

webinarer, som skal øge kendskaben til, hvad sexisme er. 

viii) Landsmødet er flyttet til 11.-12. September 2021 

c) KKR 

i) Klimasamarbejder 

d) Folketing 

i) Mink 

ii) Støttepakker 

(1) Selvstændige 

(2) Kultur 

(3) Udsatte (Socialt OG økonomisk udsatte) 

iii) Udskydelser af andre politiske områder 

(1) Sundhedsreform 

(2) Landbrug (SF har fået opkøb af jorde og andet på dagsordenen til 

finanslovsforhandlingerne)  

 

3) Repræsentantskabsmøde 

a) Beslutning: Vi forventer at kunne holde repræsentantskabsmøde i januar fysisk. Men vi 
er opmærksomme på covid-situationen. 

b) Beslutning: uddybet diskussion af formatet udsættes til december-mødet (1. December) 
c) Beslutning: Liste-kandidater til RV21 får vi på plads til næste repræsentantskabsmøde 



 

 

4) Folketingsvalg  

a) Beslutning: Rasmus er valgansvarlig for SF Nordjylland til denne urafstemning og står 
for kontakten til hovedkontoret 

b) Beslutning: Afstemningen ønskes startet fra 16.-30. november  
c) Beslutning: ½ side valggrundlag Deadline 15. november 

 

5) Regionsrådsvalg  
a) Beslutning: Punktet udsættes til næste møde 

 

6) Evt. 

 

a) Næste møde rykkes fra 1. december til 7. december 
b) Rasmus genopstiller ikke som formand for SF Nordjylland 


