
 

 

Referat for bestyrelsesmøde SF Nordjylland 

Onsdag den 1. juli 19:00 - 21:00 

 

SF's lokaler i Aalborg 

Løkkegade 20 

9000 Aalborg 

 

Fremmødte: Rasmus, Benjamin, Anders, Jimmi, Henning, Melina (LL) og Lene (RR) 

Afbud: Thomas, Inge, Britta, Lasse og Christina (KKR) 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2) Færdiggjort konstituering 

 Næstformand: Henning Jørgensen er valgt som næstformand 
 

3) Orientering fra  

 Regionsråd 

 LL 

 Formand 

- Dorthe Nørbo (SFOF) har henvendt sig omkring et arrangement på Livø. 

Henning har meldt sig til at være kontakt og er klar på at arbejde på at stable 

det på benene med Dorthe. Benjamin er også til hjælp. Resten af bestyrelsen 

er med på at pitche ind med idéer over mail. 

 

4) Folketingsvalg – plan for første etape af opstillingen af kandidater. – VIGTIGT! 

 Alle partiforeninger skal holde medlemsmøde i løbet af August og prioritere de 

mulige opstillingsformer tilladt igennem SF’s love (Findes på sf.dk : Vejledning 

om opstilling af Folketingskandidater 2020), som delegerede til fællesmødet den 

2/9-2020  

 Fællesmødet den 2/9-2020 beslutter hvilken opstillingsform SF skal have i 

Nordjyllands Storkreds de næste 2 år. 

- NB: SF Nordjyllands bestyrelse besluttede på sidste møde (16. juni), at 

indstille til at fællesmødet (2/9-2020) vælger ”enkeltopstillede prioriteret 

sideordnet” som vores opstillingsform. Den opstillingsform fungerer således, 

at den enkelte kreds gennem urafstemning vælger nr. 1 på listen for kredsen, 

og resten af listen sammensættes gennem urafstemning på storkreds-niveau. 

 

 



 

 

 

5) Regionsrådsvalg – Køreplan for listen 

 Opstillingsformen besluttes den 2/9-2020 på repræsentantskabsmødet. 

Eventuelle spidskandidater kan frit melde sig her. 

 Spidskandidat og A-liste (ca. 5+) vælges til medlemsmøde den 29/9-2020. 

 En komplet liste forventes færdig til repræsentantskabsmødet i januar 2021 

 Bestyrelsesmødet 9. November laves der mere detaljeret køreplan ift. 

Regionsrådsvalget ift. valgudvalg, strategi, baggrundsgruppe etc.  

 

6) Evt. 

 Rasmus skriver til Lars Novrup om at udvide bestyrelses-maillisten med 

relevante medlemmer (KKR, LL og RR) 

 

 


