Bestyrelsesmøde i SF Nordjylland den 9. december 2019 i Løkkegade 20B Aalborg
15 personer tilstede, heraf hele bestyrelsen mødt.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Landsledelseskandidater: 4 kandidater til landsledelsen fundet; Inge Ibsen Fomcenco, Jens ToftNielsen, Rene Bjerre Andersen og Melina Andersen? – Pernille fra SF-kontoret vil sende
afstemning ud til medlemmer, så SF-medlemmer kan nå at stemme mellem jul og nytår; (vi
stemmer mellem 10. december og 27. december)!
3. Ændring af opstillings og anmeldeform; vi (Rasmus og Ove) udsender forslag om ændring til
opstilling og anmeldeform for næste folketingsvalg. Henvendelsen vil præcisere, at partiforeninger
i Nordjylland indkalder til ”medlemsmøde” angående opstillingsform allerede i januar. Dernæst skal
partiformændene indsende resultatet af medlemsmøderne til Rasmus Linnemann så hurtigt som
muligt. Dernæst indkalder Rasmus til medlemsmøde – helst i begyndelsen af marts! Her skal vi
vedtage kredsens ”opstillings – og anmeldeform”! Hvis valget her bliver problematisk i forhold til
reglerne, skal vi have det med på et Landsledelses møde for godkendelse!
4. 13. januar – møde; Lokaler; det blev bestemt at det skal være Løkkegade 20B! Øl/ vand, sørger
Rasmus for. Ove vil bidrage med kage – vi hjælpes ad med kaffe/the! Husk, bestyrelsen møder
ind senest kl. 18:00 for oprydning og opstilling, så vi kan være det bekendt! Mødet fra 19:00 –
21.00.
Inge Fomcenco foreslår at vi inviterer Trine Torp! Rasmus sørger for sammen med Hoffmeyer for
Facebook annonce for mødet, samt at invitere 4 grupper af fagforeninger med tilknytning til det
social – psykiatriske. (Rasmus/ Ove/ Lene og resten af bestyrelsen holder sig i kontakt med ting i
forbindelse med forberedelse til dette møde)!
5. Pia OD`s besøg i Nordjylland v. Erik Holm:
 Hanstholm Havn, Thisted sygehus.
 Høfde 42, Nordisk Folkecenter.
 Testcenter i Østerild
 Andre forslag?
Der kunne tænkes på denne del af Nordvestjylland, som en del af land distrikts-politikken.
Eventuelt: Lasse Hjorthøj opfordrede os alle til medlemskab af SFU. – Julefrokost nu!
Referent: Ove Albrektsen

