Til SF Brønshøjs generalforsamling den 14. marts 2016 kl. 19.00

Til pkt. 2 og pkt. 5 i dagsordenen:
Pkt. 2) Bestyrelsens beretning
Generelt
2015 har været et år, hvor vi i høj grad har brugt tiden på valg: dels folketingsvalget i juni dels
folkeafstemningen om retsforbeholdet i december. Begge valg gik os imod. Ved folketingsvalget fik vi
147.578 stemmer svarende til 4,2 %, hvilket gav 7 mandater i Folketinget. Ved folketingsvalget i 2011
opnåede vi 9,2 % af stemmerne og 16 mandater i folketinget. Regeringssamarbejdet, udtrædelsen af
regeringen og den efterfølgende ballade i partiet har naturligvis været årsag til det dårlige resultat. Men
resultatet blev alligevel dårligere end vi havde håbet kort før valget. Det positive ved valget var, at vi fik Pia
Olsen Dyhr valgt herude og i Københavns storkreds. Og Brønshøjkredsen var den kreds, hvor SF fik flest
stemmer. Vi førte en OK valgkamp herude for Pia og SF.
Det er i årenes løb gået op og ned for SF. Og trods det dårlige resultat er vi klar til at kæmpe for vores
politiske synspunkter. Vi er seje så det kommer til at gå fremad ved næste valg – og næste. Når man ser på
det politiske landskab i dag, er der stærkt brug for det pragmatiske, socialistiske indflydelsesparti, som SF jo
er.
Folkeafstemningen i december var også et skuffelse. Et flertal i befolkningen sagde nej til at ophæve
retsforbeholdet. Vi førte også en OK valgkamp herude. Vi var synlige med plakater, flyers, annoncer og
artikel med Pia i lokalavisen i modsætning til mange af de andre partier, som ikke førte ret megen valgkamp
herude.
Vi ser nu frem til kommunalvalget i 2017, hvor vi igen skal ud og kæmpe for vore synspunkter. Der er
næppe tvivl om, at det bliver et sejt træk, hvor vi ud over de nuværende partier også skal ud og kæmpe
med Alternativet om stemmerne. Og vi skal inden for det kommende år have valgt kandidater og
spidskandidat (1. borgmester) til valget. På SF Københavns årsmøde den 27. februar blev det besluttet at
der skal vælges en spidskandidat på et ekstraordinært årsmøde i SF København til sommer og i slutningen
af året vælger vi ved urstemning vore kandidater til valget til borgerrepræsentationen.
Kontaktrådsmøderne
Vi deltager i de løbende kontaktrådsmøder som afholdes 2-4 gange om året rundt om i landet, hvor
folketingsmedlemmer, medlem af Europaparlamentet, regionsformænd og partiforeningsformænd mødes
og drøfter den politiske udvikling. Kontaktrådsmøderne er velegnede til at skabe dialog mellem partiet
centralt og partiet lokalt.
Opstilling af folketingskandidater
Hvert andet år afholder vi afstemning om folketingskandidaterne i Københavns Storkreds. For knap 2 år
siden fik Pia Olsen Dyhr flest stemmer og har bl.a. valgt at stille op som spidskandidat i Brønshøjkredsen
(samt 3 øvrige københavnske kredse). I år skal vi så igen have afstemning om folketingskandidater.
Urafstemningen vil formentlig finde sted i september.

Aktiviteter i øvrigt i partiforeningen
Vi deltager naturligvis i en række permanente aktiviteter såsom Brønshøj lokaludvalg,
Københavnerbestyrelsen samt kontaktsrådsmøderne. Hans S. Christensen er politisk udpeget medlem af
lokaludvalget. Mikkel Houmann er 1. suppleant og Gyrd Foss 2. suppleant. Joan Iversen er vort medlem af
Københavnerbestyrelsen. Endelig er partiforeningsformanden fast deltager i kontaktsrådsmøderne.
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Ud over disse almindelige aktiviteter har der siden sidste generalforsamling i marts 2015 været afholdt to
medlemsmøder, hvor vi samtidigt holdt sommerfest samt julefrokost. Vi har på grund af valgene ikke holdt
flere medlemsmøder, men har henvist medlemmerne til medlemsmøder arrangeret af andre
partiforeninger bl.a. i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet. Vi bør måske i fremtiden
blive bedre til at alliere os med andre partiforeninger, når vi holder medlemsmøder.
Ved de to valg har mange af jer indvilget i at være tilforordnede til valgene. Det er af stor betydning af vi
kan stille mange tilforordnede. Dels for at markere SF, dels for partiforeningens økonomi, da de
tilforordnede yder et godt tilskud gennem partiskatten. Så tak for denne indsats som er af stor betydning
for partiforeningen.
Medlemmer
Partiforeningen havde ved sidste generalforsamling i 2015 i alt 91 medlemmer. Vi er nu pr. 1. marts 2016
95 medlemmer, og det ser ud til, at de forrige års nedgang i medlemstallet er stoppet. Men det er fortsat af
stor betydning, at vi rekrutterer flere nye medlemmer.
Vi må nok erkende, at vi ikke er gode nok til at indsluse nye medlemmer i partiet. Vi prøver I SF København
at afholde introduktionsmøder for nye medlemmer.
SF Brønshøjs hjemmeside
SF Brønshøj har som led i moderniseringen centralt i SF en hjemmeside. Vi bruger den til at fremvise nogle
generelle ting, såsom hvem, der sidder i bestyrelsen, hvem der er folketingskandidat m.m., vedtægter,
aktivitetsoversigt m.m. Men vi vil fortsat sende mails til medlemmerne om aktuelle begivenheder,
aktiviteter m.m.
Mailadressen til hjemmesiden er:
http://sf.dk/partiforeninger/hovedstaden/sf-broenshoej

Ad pkt. 5) Aktivitetsplan for 2016/17
Lørdag den 27. februar 2016
Årsmøde i SF København
Mandag den 14. marts 2016
SF Brønshøjs generalforsamling
Onsdag den 16. marts 2016
SF Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde
Fredag den 15. til søndag den 17. april 2016
SF´s landsmøde
Mandag den 25. april 2016
Åbent bestyrelsesmøde
Marts/juni 2016
Medlemsmøde om en aktuel politisk sag
Mandag den 8. august 2016
Åbent bestyrelsesmøde
Lørdag den 20. august 2016
Sommerfest og temamedlemsmøde
Efteråret 2016 (september - november 2016)
Medlemsmøde om aktuel politisk sag
Mandag den 26. september 2016
Åbent bestyrelsesmøde
Mandag den 14. november 2016
Åbent bestyrelsesmøde
Mandag den 9. januar 2017
Åbent bestyrelsesmøde
Lørdag den 21. januar 2017
Julefrokost og temamedlemsmøde
Mandag den 20. februar 2017
Åbent bestyrelsesmøde
Februar/marts 2017
Medlemsmøde om en aktuel politisk sag.
Tirsdag den 7. marts 2017
Generalforsamling i SF Brønshøj

