
SF Nordjylland, bestyrelsesmøde den 11. november 2019 i Løkkegade 20B Aalborg 

Afbud: Lene Linnemann. 

Tilstede: Rasmus Linnemann, Ove Albrektsen, Britta Mølbæk, Inge Fomcenco, Jimmi Sørensen, 

Henning Jørgensen, Benjamin Jørgensen, Erik Holm. 

1. Dagsorden; ændring; Pia OD som pkt. 7b. Dernæst dagsorden godkendt. 

2. a) Region: Ingenting, Lene Linnemann ikke tilstede. 

b) Landsledelse: Allan Nore og Inge Fomcenco: Vigtige forhandlinger omkring 

minimumsnormeringer – 0,5 milliard, Klima; delforlig omkring forskning i klima. Meget 

højt prioriteret emne. Stærkt dilemma omkring modtagelse af ”Syriens kriger”. 
Landsledelsen vil gerne hjælpe de SF-afdelinger, der ikke har valgte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer! 

Debat i bestyrelse: HJ = Minimumsnormeringer + pædagogmedhjælpere kontra 

uddannede (pædagogisk standard) Friskoler? Hvad skete der her for SF? 

c)KKR: Ingenting, afbud fra Christina Lykke. 

d) Folketinget; ingenting. 

e) Andre – ingenting. 

3. Valg til Landsledelsen: Partiforeninger i SF Nordjyllands området, opfordres til hurtigst 

muligt at indsende til SF Nordjyllands formand, hvis de har kandidat – emner til 

Landsledelsen! Med kort repræsentation af kandidaten. Rasmus Linnemann vil aftale 

urafstemnings – procedure med SF-sekretariatet. Deadline for afslutning af det hele er 1. 

januar 2020. Så der ikke lang tid! 

4. Opstillingsformer: Vi skal huske rigtig procedure omkring lovene her!! Vi tager emnet op 

på Generalforsamlingen til marts! 

5. Kommende bestyrelsesmøder: Problem; Christina kan ikke møde op mandag, Rasmus vil 

snakke med Christina om hvilken ugedag hun kan møde op. I det nye år. Dernæst vil 

Rasmus foreslå dato for bestyrelsesmøde i januar og februar måned i 2020. Derimod 

ligger bestyrelsesmøde den 9. december fast. Vi starter op med kort bestyrelsesmøde kl. 

18:00. Dernæst julefrokost ude i byen kl. ca. 19:00. Inge Fomcenco vil finde passende 

sted til julefrokosten. 

6. Repræsentantskabsmøder: 

a) Repræsentantskabsmøde om Psykiatri i januar: Jimmi Sørensen afsøger mulige lokaler i 

Aalborg; Studenterhuset, medborgerhuset blev nævnt. Jimmi sørger for aftale omkring 

lokale. Desuden skal vi der være mulighed for øl + vand. Da vi ønsker bred deltagelse, skal 

sygeplejersker og pædagoger via deres organisationer inviteres. Både SF-medlemmer og 

andre interesserede er velkomne og vi skal sørge for at være på Facebook, for at komme 

bredt ud. 

b) Generalforsamling: Dirigent; forslag: Ove spørger Erik Ingerslev om han kan! Dato: 4. 

marts 2020. Kl. 18:00 bestyrelsesmøde, dernæst følger generalforsamlingen kl. 19:00.  

7. a) Kommende arrangementer: 



 Den 28. november 2019 er der tema møde om udligning, på medborgerhuset 

Skibsgade 28, 9500 Hobro. Storkreds Nordjylland og storkreds Midtjylland er 

inviteret. 

 Møde med de 2 næstformænd og partiforeninger i Nordjylland; engang i januar 

2020. Der indløber flere oplysninger senere, når bestyrelsen ved mere! 

 Dialogforum den 23. november 2019 i Middelfart; aflyst! 

 Repræsentantskabsmøde den 11. – 12. januar i Svendborg! 

 Landsmøde i marts i Kolding; så mange afsted som muligt, herfra Nordjylland. 

 Allan Norre: søndag 19. januar, i Løkkegade 20B Aalborg; transportmøde med Anne 

Valentina Berthelsen. Vært SF Aalborg. 

 b) Pia Od; Pia vil med os rundt i Nordjylland (fra den 17 februar); flere emner kom i 

forslag, men vi blev enige om at besøg på Hanstholm Havn (udvidet på det 

seneste) var en rigtig god ide. Blandt andet kunne der komme noget frem om 

infrastruktur- problematikken her! Erik Holm planlægger forløbet.  

8. Eventuelt: Intet. 

Referent Ove Albrektsen 


