SF - Svendborg
Referat bestyrelsesmøde mandag, den 20. januar 2020
Sted: Færgegården, Færgevej. Kl. 9.00 – ca. 21.00
Tilstede: Annette, Kaj, Marie, John, Jonna, Hans-Jørgen, Käthe og Dennis
Afbud: Bruno
Ordstyrer: Annette
Referent: Dennis

1. Godkendelse af referat 9. december 2019 (ej udsendt?)
Referenten beklager – eftersendes snarest.

2. Økonomi v/kasseren
Käthe forelægger regnskabet til bestyrelsens orientering. Käthe og Annette gennemgår
regnskabet og fremlægger revideret budget på generalforsamlingen.
Der er kommet en ”regning” fra storkredsen for valgplakater og flyers. Denne godkendes
og Käthe tager kontakt til SF Langeland og beder om deres bidrag.

3. Planlægning af generalforsamling lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 – ca. 16.30




Udkast til dagsorden
Udkast til beretning
Forslag om gæst – Annette har fået forhåndstilsagn fra Sarah Smed,
Forsorgsmusset ”Børneforsorgen i et historisk perspektiv” – relateret til
udmeldingen fra statsministeren. Pris 3.500 kr. – Hvad siger I til det forslag?

Annette har udsendt udkast til indkaldelse. Karsten Hønge kommer, og Sara Smed fra
forsorgsmuseet vil gerne komme og fortælle om anbringelsesområdet. Det
godkendes at Sara modtager betaling fra partiforeningen.
Indkaldelsen godkendes.
4. Drøftelse af fortroligt udkast til proces for valg af spidskandidat/kandidater til regionsog kommunalvalg 2021.
 Se medsendte forslag fra formand og næstformand.
Godkendes som det forelægger. Bestyrelsen drøftede opstillingsform og tog en
uformel drøftelse om kandidater. Opstillingsformen er sideordnet og kandidatlisten
afgøres efter urafstemning. Processen er vedtaget som den forelægger.
5. Orientering fra
 Byrådet –
 SEF
 Rådet for Socialt udsatte
 Regionen – bl.a. om politisk flertal for at bevare fødeafdelingen i Svendborg.
Annette gav en status på diskussionen.
 Storkredsen –
 Status på nye/udmeldte medlemmer – 2 udmeldelser  (gratismedlemmer) . Vi
har nu 99 medlemmer.

6. Politiske emner


Baggrundsgruppemødet – Næste baggrundgruppemøde er planlagt til d. 13.
februar.

7. Andre emner
 Storkreds Fyn planlægger møde med Pia Olsen Dyhr den 20. februar i Odense – vi
har planlagt bestyrelsesmøde samme dag – skal vi ændre det? Næste
bestyrelsesmøde flyttes til 24. februar, og afholdes hos Marie. Vi finder ud af
samkørsel ift. Mødet med Pia OD i Odense.

 Valg af delegerede til SF Landsmødet i Kolding 7.+8. marts 2020. Oprindeligt skal
det ske på generalforsamlingen, men den afholdes først 14. marts. Hvordan gør vi
det? Käthe, Kaj, Annette og Marie er delegeret. Derudover vil John og Mette gerne
deltage.

 Generalforsamling Storkreds Fyn afholdes i Odense 22.februar 2020. Hvem
deltager? Udskydes – man er velkommen til at melde sig.

8. Eventuelt

