
Referat for repræsentantskabsmøde SF Nordjylland 

Tidspunkt: 29/9-2020 19.00-21.00 

Fremmødte fra repræsentantskabet: Rasmus, Benjamin, Henning, Magnus V., Jimmi, Lasse, Inge, Anna-

Mette, René, Frank, Erik, Karen, Lis, Thorkild, Anna-Grethe, Torben, Lene 

Fremmødte medlemmer: Melina, Tobias, Charlotte, Lene Linnemann 

1. Mad og drikke 

2. Valg til spidskandidat til regionsrådsvalget 2021 

a. Lene Linnemann har meldt sig som spidskandidat 

b. Lene Linnemann er valgt med fredsvalg 

3. Valg til A-liste til regionsrådsvalget 2021 

a. Lasse Hjorthøj Jensen har meldt sig 

b. Jimmi Kruse Sørensen har meldt sig 

c. Der afholdes afstemningen placeringen af de to opstillede 

4. Nedsætning af stemme-mandatudvalg 

a. Melina, Tobias og Charlotte 

5. Afstemning: 

a. Ifølge SF’s love, så er det repræsentantskabet, der har stemmeret til dette valg 

b. Der er 17 fremmødte fra repræsentantskabet 

c. Resultat = Jimmi har fået plads nr. 2 på listen, Lasse har fået plads nr. 3 

6. Opdatering på Folketingskandidater rundt omkring i storkredsen 

a. Frederikshavn har én opstillet, som ikke er valgt endnu = Benjamin Risager Frese Jørgensen 

b. Hjørring har valgt kandidat = Asger Jensen 

c. Jammerbugt/Brønderslev har valgt kandidat = Henning Jørgensen 

d. Aalborg har fem kandidater til tre kredse (Nord, Øst og Vest) og der arrangeres 

urafstemning i en til to kredse. 

i. Jens Toft Nielsen, Melina Katrine Andersen, Line Petersen, Allan Norré Pedersen, 

Frank Kronbo 

e. Thy/Mors har én opstillet, som ikke er valgt endnu = Thorkild Olesen 

f. Vesthimmerland/Rebild har én opstillet, som ikke er valgt endnu = Theresa Berg Andersen 

g. Mariagerfjord er ikke til stede og ingen har hørt om det – Rasmus tager kontakt til SF 

Mariagerfjord og hører om deres proces. 

7. Lene fremlagde resultater fra regionsrådets budgetmøde 

8. Debat om tog 

a. Skal der genindføres DSBs landsdækkende lyntog (6 i døgnet) hele vejen op til 

Frederikshavn igen? 

i. Det skal ikke gå ud over NJBAs tider og hvis der skal køre lyntog hele vejen til 

Frederikshavn, så kan det lige så godt køre videre op til Skagen ved nogle eller alle 

afgange 

9. René – Socialudvalget holder digitalt møde om stofafhængighed 


