Referat af bestyrelsesmødet
ALBERTSLUND
Torsdag den 20. juni kl. 17.30 – på Birkelundgård – forud for Politikudviklingsmøde
Tilstede: Else, Inge, Jørgen, Søren og Tina
Afbud: Karen og Vivi
Ikke tilstede: Birgit

1. Valg af referent: Inge
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden: Hovedvægten blev lagt på evalueringen af
valgkampen.
3. Godkendelse og opfølgning af referat den 23.05.2019. Ingen kommentarer.
4. Årshjul 2019-2020 – ajourføring – fik vi ikke set på
5. Kommende bestyrelsesmøder: D. 13. august 2019 kl. 19.30 hos Inge.
6. Folketingsvalg – evaluering.
Vi diskuterede dels valgkampen på storkredsniveau og dels vores lokale kampagne.
KOS:
Der er evaluering af valgkampen i storkredsend. 25. juni. Else sender et oplæg til Poul Reher. Vi
diskuterede kampagnekoordinatorens rolle, som vi syntes var noget uklar. Der burde være
diskuteret etiske spilleregler efter opstillingen. Der burde fx være retningslinjer for opsætning af
plakater og hvordan man fører valgkamp andre kandidaters kredse. Der skal opstilles kandidater
igen om 1 år og vi må have en diskussion på generalforsamlingen af hvilken opstillingsform vi
ønsker. Med den opstillingsform vi havde ved dette valg, var det udelukkende det personlige
stemmetal der talte.
Vores lokale kampagne for Vivi: Vivi har været meget aktiv og ført en rigtig god og fair valgkamp.
Det har været nyt for bestyrelsen, at meget kommunikation har foregået på Facebook og
Messenger, som ikke alle er aktive på. Det har derfor været svært for at følge med i de forskellige
aktiviteter. Bestyrelsen kunne måske med fordel have været inddraget mere i koordineringen af
flyers uddelingen i Albertslund. Vivi havde desværre ikke mulighed for at deltage på dagens møde,
så vi drøfter valgkampen igen på et kommende møde.
7. Kommende møder og arrangementer:
a) Der blev afholdt politikudviklingsmøde efter bestyrelsesmødet. Emne: Børneområdet –
konkretisering af vores politik for at fastholde og ikke afgive dg til Socialdemokratiet. Der
kommer et særskilt referat fra dette møde.
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b) Medlemsmøde om budget 2020 var aftalt til den 28. august, men flyttes til d. 27. august.
Leif sørger for lokale. Budgettet skal førstebehandles i ØU den 3.9. og i KB den 10.9.
Indledende drøftelser og valg af forhandlingsudvalg.
8. Afholdte møder og arrangemanter – kort evaluering/tilbagemelding: Ikke nået
9. Hjemmeside, Facbook og Nyhedsbrev 10. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter. – Ikke gennemgået
11. KB-gruppen – Ikke drøftet.
12. Københavns Omegns Storkreds. Der er møde d. 25. juni 2019 med evaluering af valgkampen på
dagsorden. Else og Inge er forhindre i at deltage, men Tina tager til mødet.
13. Region Hovedstaden: Ikke drøftet.
14. Aktuelt fra SF Christiansborg – herunder eventuelle referater fra Landsledelsen (videresendes til
bestyrelsen, når de modtages fra partikontoret).
15. Eventuelt
20.juni 2019 /Inge
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