
Lars Jørgensen, formand & sekretær

Leif Olsen, næstformand

Mogens Olsen, kasserer

Peter Johannessen

Elisabeth Rasmussen

Lisbeth Severin

Nikolaj Fjellerad
     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

forslag til

dagsorden, bestyrelses- og medlemsmøde 25. februar 2020 kl. 19.00

mødelokale 3, biblioteket i Rønne

bestyrelsesmøde:

1: godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt.5
godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 10. december & 27. januar bilag 1 & 2

2: konstituering: formand: Lars
vælges: næstformand: (Leif)
vælges: kasserer: (Mogens)
vælges: medlemsansvarlig (Lars)
vælges: sekretær (Lars)

3: kommende arrangementer:  udsatte unge (Kasper)
besøg af næstformænd
Øjvind Hesselager
TV2 Bornholm
1. maj
Pia til august

4: folkemøde ‘20: 11-14. juni: samme opstilling & placering som i fjor = behov for masser af
merchandise som ikke er af plastic - Christiansborg efterlyser
forslag fra os
forslag til at fange & fastholde (forbi)passerende?
Lisbeth foreslår fx. nøglesnore, (kar)klude, cykelsaddel-
overtræk (ikke plastic?), badebolde (ikke plastic?), blyanter
andre forslag, please!

5: kommunalvalg kandidater - hvordan & hvornår?
16. november 2021: valgprogran - hvordan (undergrupper?) & hvornår?

kandidater med specialer?
aktiviteter?
plakater, foldere
osv 

6: resten

medlemsmøde:

1: landsmødeforberedelse: a: se materialet:
https://sf.dk/om-sf/organisation/landsmoede/

b: kandidater til landsledelsen
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bestyrelses- og medlemsmøde 25. februar 2020 kl. 19.00

mødelokale 3, biblioteket i Rønne

bilag 1:

referat, bestyrelsesmøde 10. december 2019 kl. 16.30

Ullasvej 23, Rønne

dagsorden:
1: godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt. 5

2: datoer for nytårskur og generalforsamling

3: næste bestyrelsesmøde

4: resten

referat:
ad 1: godkendt, intet

ad 2: nytårskur  18. januar 2020 kl. 14, Lindetsvej 4;  generalforsamling 10. februar kl. 19,

Multihuset i Østerlars

ad 3: 27. januar 2020 kl. 19, Lindetsvej 4

ad 4: intet

ref.:

Lars
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bestyrelses- og medlemsmøde 25. februar 2020 kl. 19.00

mødelokale 3, biblioteket i Rønne

bilag 2:

referat, bestyrelsesmøde 27. januar 2020 kl. 19.00

Lindetsvej 4

1: godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt.5

2: kommende arrangementer:  Kasper

besøg af næstformænd

Øjvind Hesselager?

TV2 Bornholm?

3: valg af delegerede & gæster til landsmødet i Kolding: Nicoline

Leif

Kasper

Thomas

4: generalforsamling:

- gn.gang af dagsorden mv.  (udkast til bestyrelsesberetning kommer)

- forplejning

5: resten

referat:

ad 1: godkendt & intet

ad 2: Kaspers arrangement om de udsatte unge udsat

resten overlades til den nye bestyrelse

ad 3: godkendt

(NB:  siden afbud fra Nicoline & Leif; Kasper & Thomas herefter hele vores delegation)

ad 4: gennemgået; udkast til bestyrelsesberetning uddelt & godkendt m. redaktionelle ændringer

forplejning: buffet fra Ostehjørnet (Lars)

øl & vand (Lars)

chokoladekage (Nikolaj)

kaffe & vand til te (Mogens & Britta)

te (Lars)

ref.:

Lars
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