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SF Svendborg – et grønt parti – med røde løsninger. 

 

Bestyrelsens arbejdsplan 2019/2020 

Fremlægges på generalforsamlingen den 2. marts 2019  

Bestyrelsesmøder 

 Der afholdes fortsat regelmæssige bestyrelsesmøder – som hovedregel 1. mandag i hver 

måned i lokalerne på Christiansvej.  

 Der udarbejdes dagsorden som fremsendes til bestyrelsen ca. 1 uge før mødet. Referat 

udarbejdes og udsendes umiddelbart efter mødet. 

 Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for at følge den aktuelle politiske dagsorden i 

Svendborg og på landsplan. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med lokale aktuelle 

politikområder og udarbejder forslag til SF emner, som kan sættes på byrådsdagsorden i 

Svendborg 

 Bestyrelsen støtter ligeledes op om det politiske arbejde i Region Syddanmark i samarbejde 

med den lokale repræsentant i regionsrådet. 

 I givet fald, der annonceres folketingsvalg i perioden, vil planlægning heraf naturligvis have 

1. prioritet.  

 

Synlighed 

 Bestyrelsen skal sikre god synlighed på Facebook siden og SF Svendborgs hjemmeside. 

 Hjemmesiden skal være et visitkort for bestyrelsen og Facebook skal løbende opdateres 

med mødetidspunkter, referater, læserbreve og aktuelle politiske udfordringer  

 Bestyrelsen er medvirkende og bakker op om udarbejdelse af læserbreve – enten af 

bestyrelsesmedlemmer eller andre SF medlemmer 
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 Bestyrelsen er ansvarlig for løbende kontakt og samarbejde med relevante faglige 

organisationer, interesse grupper m.v. Specielt på miljø området er det interessant i den 

indeværende periode. 

Aktiviteter 

Bestyrelsen deltager i følgende arrangementer 

 1. maj arrangement – i samarbejde med LO, faglige organisationer og andre interesserede 

 SF landsmøde, som hvert år afholdes i april måned 

 Kommunalpolitisk landsmøde ”Vintertræf”, som hvert år afholdes i januar måned 

 Sikrer kontakt til Storkreds Fyn og bestyrelsen for Region Syddanmark.  

Bestyrelsen afholder derudover 

 Minimum 1 – 2 aktiviteter for nye medlemmer og/eller rekruttering af nye medlemmer – 

meget gerne i samarbejde med SFU 

 Minimum 1 medlemsmøde/temamøde – gerne i samarbejde med kredsens lokale 

folketingskandidat, regionsmedlem, byrådsmedlem med henblik på oplæg og debat om 

aktuelle politiske emner.  

Baggrundsgruppen  

 Deltager i månedlige møder med den lokale byrådskandidat. Baggrundsgruppen tildeles 

ansvarsområder jfr. Byrådets udvalgsstruktur. Som en naturlig følge af, at SF Svendborg i 

indeværende byrådsperiode har ansvaret for Natur & Miljø området, skal der være specielt 

fokus på støtte og opbakning til udvalgsformanden. 

Økonomi 

 Bestyrelsen er ansvarlig for løbende opfølgning og anvendelse af de økonomiske midler, i 

tæt samarbejde med kassereren, og med udgangspunkt i det af generalforsamlingen 

vedtagne budget. 

Budgetforhandlinger 

 Bestyrelsen udpeger en forhandlingsgruppe som skal indgå i de kommende 

budgetforhandlinger. Gruppen refererer ind til bestyrelsen, som i sidste ende træffer 

beslutning om SF er med/ikke med i et budgetforlig. 

Politiske fokusområder i 2019 

Det kommende folketingsvalg og valg til EU parlamentet har naturligvis 1. prioritet.  
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Som en naturlig følge af SF formandspost er politik på Natur & Miljø naturligvis i fokus.  

Dernæst vil opgaven med kommende budgetforhandlinger naturligvis prioriteres, hvor SF igen vil 

have fokus på de store velfærdsområder og klima og miljø.  

I Regionsrådet vil fokus være på drøftelse, og forhåbentlig forkastelse, af regeringens udspil til ny 

sundhedsreform som efter SF’s opfattelse vil resultere i yderligere centralisering og privatisering af 

sundhedsområdet.  

Dernæst kan der opstå aktuelle fokusområder i løbet af året.  

 

 


