Bestyrelsesmøde i SF Nordjylland, den 4. februar 2020 Løkkegade 20B
Afbud: Erik Holm, Henning Jørgensen, Benjamin Jørgensen.
Tilstede: Rasmus Linnemann, Jimmi Sørensen, Ove Albrektsen, Britta Mølbæk, Inge Fomcenco, Lene
Linnemann, Magnus Kronborg.
1. Godkendelse af dagsorden: Pkt. 2c KKR-orientering; flyttes til Christina er mødt. Ellers
blev dagsorden godkendt.
2. Orientering fra
a) Regionsråd: Lene Linnemann; orienterede omkring ”vagtlægesituationen”.
b) Landsledelsen v. Inge Fomcenco: Emner i Landsledelsen; gratis Psykologhjælp,
gratis tandpleje, pensionsudspil som socialdemokraterne fremlægger, arvebeskatning,
minimumsnormeringer i børneinstitutioner, fjernelse af test i de mindre klasser,
styrkelse af demokrati, socialpolitik, indgår i kommunal- valgs tema, handicap politik.
SF Nordjyllands forslag om opstillingsform til folketingsvalget: ”Prioriteret, sideordnet,
enkeltkreds” bliver indstillet til dispensation.
c) KKR udsættes, se pkt. 1.
d) Folketinget; ingenting.
e) Andre; ingenting.
3. Pia OD- besøg: Storkredstur; den 26. februar, kl. 18:30 – 21:30 i Løkkegade 20B,
Aalborg. Membersite tilmelding.
2c) KKR-orientering; Christina ankommet: Emner på KKR-møde; mangel på
pædagoger (ikke uddannede nok). Flere sygeplejersker på vej. (problem at frafaldet
under sygeplejeuddannelsen er 24%). SOSU-ansatte; KKR skal komme med bud på
fremtiden her. Sundhedsaftale; nærhedsprincipper, flere borgere over 80!
Sundhedsreform; afventer og diskuterer. Herunder kunne samarbejdsaftaler mellem
flere kommuner være fremtiden!
 Kronikere; dem bliver der flere af i fremtiden.
 KKR-anbefalinger i klimapolitik i kommunerne.
 Grønne indkøb/fælles i kommuner og regioner.
 Mobilitet i samfund/transport + forskellige samfundsgruppers mobilitet.
 Den kommunale social psykiatriske situation.
4. Generalforsamling: 2019; ca. 43 000 kr. i underskud(forventet), 220 000 kr. i
kassebeholdning. Rasmus udfærdiger beretning. Erik Holm stiller ikke op igen til
bestyrelsen. Vi skal opfordre partiforeninger i hele Nordjylland til at finde kandidater til
bestyrelsen i SF Nordjylland - (helst med god geografisk spredning).
5. Udligningsreform: Forslag: Vi tager det op på et repræsentantskabsmøde i løbet af
året. Mere om dette på et senere bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt: I fremtiden er vi i samarbejde med Christina Lykke blevet enige om tirsdage
som mødedage for bestyrelsen. Nærmere om de fremtidige mødedage i bestyrelsen
følger!!
Referent: Ove Albrektsen.

