
Referat fra bestyrelsesmøde SF Aalborg 

mandag den 3. februar 2020 19:00 – 21:00 

 

Lokation: SF Aalborg, Løkkegade 20 

 

Det indstilles at punkt 11 behandles som lukket punkt 

 

1) Godkendelse af dagsorden (2 min) Godkendt 

2) Valg af referent og ordstyrer (2 min).  Jens og Allan 

3) Orientering fra LL og Folketinget (20 min). Allan og Inge orienterede fra LL. Socialpolitik på dagsordenen til 

det kommende landsmøde. Folketinget : Intet, Lisbeth har barselsorlov. Theresa forsøges inviteret. 

4) Orientering fra (5 min) 

a) Formanden : Vi er p.t. den 5. største partiforening i landet. 

b) SFU : Der er afholdt generalforsamling. Bestyrelsen er suppleret med et nyt medlem. 

c) SF Nordjylland : Intet 

d) Kommunale grupper : Arbejdet intensiveres efter generalforsamlingen 

e) Andre : Intet 

5) Økonomi ved Selmer (25 min)  Kassereren orienterede. Folketingsvalgregnskaberne er ved at være 

afsluttet.  Der afsættes allerede i år et beløb til den kommende kommunalvalgkamp. 

 

6) PAUSE (10 min.) 

 

7) Kommende aktiviteter (20 min.) 

a) Medlemsmøde med SF’s næstformand og viceborgmester i Gladsaxe Serdal Benli d. 5. februar. 19.00 – 

21.00. Alle opfordres til at komme. Busse køber småkager. 

b) Generalforsamling 29. februar 

i) Dagsorden: Generalforsamlingen skal starte med at godkende ændret dagsorden i forhold til vedtægterne, 

idet valg af spidskandidat skal være en del af generalforsamlingen. 



Spidskandidater, herunder også nogle der ikke måtte have meldt sig endnu, skal have lejlighed til at 

præsentere sig umiddelbart efter fremlæggelse af indstilling fra bestyrelsen. 2 min. Præsentation fra hver af 

kandidaterne, herefter debat i max. 30 min. 

De der er interesserede i at stå på listens plads 2-9 (fastlæggelse af vejledende prioriteret kandidatfelt, uden 

nummerering) opfordres til at melde sig på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder senere en indstilling 

om nummereringen, som oplæg til et medlemsmøde i sensommeren. 

Allan og Line laver i fællesskab Bestyrelsens beretning. Udkast sendes til bestyrelsen inden udsendelse. 

Selmer køber gave til dirigenten. 

Under punkt 8. Aktivitetsplan skal der være drøftelse af aktiviteter i SF-Aalborg. 

c) Medlemsmøde om Landsmødepapirer og afgivelse af mandat til delegerede 

i) Indstilling: Afholdes d. 2/3 fra 18.00 – 19.30. Hvorefter der afholdes bestyrelsesmøde med spisning for alle. 

Godkendt. 

d) Andre aktiviteter : Intet 

  

 

8) Ansøgninger (2 minutter) 

a) Et stk fra SFU 

i) Indstilling: Godkendes. Godkendt. 

b) Automatisk procedure for mindre ansøgninger 

i) Indstilling: Ansøgninger på under 500 kr. afgøres af formand/kasserer i fællesskab. Godkendt. 

  

9) Næste møde (2 minutter) 

i) Indstilling: 2/3 fra 19.30 – 21.00. Godkendt. 

 

10) Eventuelt (2 min). SF-ere opfordres til at blive SFU-støttemedlemmer. 

 

 

 



11) Kommunalvalg (30 min.) (LUKKET  punkt) 

a) Indstilling fra bestyrelsen 

b) Er der andet vi skal være opmærksomme på? 

 

  

 


