
Generalforsamling SF Aalborg 27 Marts på teams

1. Valg af dirigent

Indstillet er Valdemar – Valdemar er valgt

2. Valg af referent

Indstillet er Melina – Melina er valgt

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med indsat pause

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Melina, Line og André

5. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning præsenteres og der åbnes for en debat.

Arbejdet med kommunalvalgslisten er stærkt, og listen ser god ud.

Dejligt med mangfoldigheden i top 5.

Godt med stærkt grønt valgforbund

Egholmforbindelsen og modstanden mod denne bringes op.

Fedt med medlemsaktiviteter og valgkampsforberedelser.

Der bliver også sagt tak til dem der stillede sig til rådighed som FT-kandidater. Det er et
stærkt hold til FT, der er samlet.

Beretning er godkendt.



6. Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen fremlægges og der åbnes for en debat.

Der bliver nogle enkle ændringer i aktivitetsplanen, disse forventes bestyrelsen at
indarbejde.

Busse vil gerne lave byvandring.

Medlemsmøde i maj bliver om kv valgprogram.

Vi laver valget til baggrundsgruppe over to omgange – præliminær i juni og spæder op i
august.

7. Regnskab og budget

Regnskabet præsenteres og der åbnes for en debat.

- Der opfordres til vi laver mad selv, og dermed spare penge på forplejning.

- Der opfordres til at alle medlemmer gennemgår deres medlemskontingentsats og
sørge for at den passer. Det gøres via SF’s medlemsside. Vi har 3 satser, alt efter
indtægt.

- Der spørges ind til hvad har vi aktier i.
- Da dette ikke umiddelbart kan gøres rede for, bliver der ytret kritik af

dette,  særligt da det på sidste års generalforsamling blev aftalt, at det
skulle kigges igennem, også for at undersøge, om det kan gøres smartere
end vi gør idag.

- Bestyrelsen opfordres kraftigt til at igangsætte dette arbejde, så vi kan få
styr på aktiesituationen.

- Det opklares, at der for 4-5 år siden blev undersøgt, at det ikke var sorte
investeringer.

- Hertil ytres ønske om, at finde nogle bæredygtige etf’ere at
investere i.

Regnskabet er godkendt



Budgettet præsenteres og der åbnes for en debat.

- ikke umiddelbart nogen debat, og ingen indkomne forslag.

Budgettet er godkendt

8. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen.

9. Valg af formand (ulige år)

Benjamin Jørgensen er opstillet.
Benjamin er valgt

Benjamins visioner

- Størst på venstrefløjen – valgt en FT kandidat fra Aalborg

- Flere afstemninger og kortere diskussioner.

- Udstråle mere åbenhed overfor kvinder og minoriteter.

- Stærkt samarbejde med SFU.

- Optimere det organisatoriske i partiforeningen.

- Mere talentudvikling, og bedre politikudvikling.

- Vi har brug for en aktiv bestyrelse.

10. Valg af kasserer (lige år)

Ej aktuelt i år.



11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, stk. 3 samt tre suppleanter

Vi skal vælge 3 for en toårig periode og 1 for en etårig periode samt 3 suppleanter.

De tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg spørges om de ønsker genvalg.

- Lasse: ja
- Finn: ja
- Belle: nej

Dernæst spørges de fremmødte om de ønsker at stille op til bestyrelsen.

- Magnus stiller op
- Claudia stiller op
- Bodil stiller op
- Andre stiller op
- Emma vil gerne stille op som suppleant

Der stemmes først om medlemmer og dernæst i separat afstemning om suppleanter.

På en to årig periode er valgt: Lasse, Claudia og Magnus.
På en et årig periode er Finn valgt.
Der var stemmelighed blandt Magnus og Finn, som delte 3 og 4 plads, derfor udløste det
en lodtrækning om den etårige og toårige plads i bestyrelsen.

Til suppleanter valgte i nævnte rækkefølge

1) Andre
2) Emma
3) Bodil

12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Jane og Allan C er valgt

Erik og Thomas er suppleanter



13. Valg til regionsrepræsentantskabet

Melina, Benjamin, lasse, andre, jonas alexander, Kristine, Sarah, Katie, Jens er
valgt til repræsentantskabet.
Suppleanter Magnus nr 1 - Claudia nr 2

14. Valg af fanebærer

Valdemar, Lasse og Melina er opstillet

Melina er valgt og Lasse er suppleant.

15. Eventuelt

Vedtægter stemmer ikke overens med de beslutninger vi har taget på GF’er gennem
tiden. Vi skal have gjort noget for at få dem opdateret generelt set. Deri ligger et arbejde
i at opstøve forslag vi har vedtaget, fordi de skal jo være opdateret på hjemmesiden. Det
bør den nye bestyrelse gøre.

I vores vedtægter står der at vores valgforbund skulle være besluttet på et
medlemsmøde. Jf paragraf 4 stk 3. Det er dog ikke en kritik af valgforbundet.

Allan beklagede, og sagde at det var han ikke opmærksom på stod i vores vedtægter,
hvorfor det ikke er blevet gjort.

Husk at kom i valgkampen.

Tak for god ro og orden.


