
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1/6-
2020 

Markeret med kursiv, er dagsordenspunkter. 
markeret med fed er beslutninger. 
 

1. Henvendelse fra KV21-strategigruppen (Bilag 1) (D evt. B) 

Forslaget er vedtaget med tilføjelser i rød. Samtidig tager bestyrelsen OBS punktet til efterretning, 
og er enig i betragtningen om, at de organisatoriske kræfter er afgørende for en god valgkamp. 

1. Kampagneleder til Peter. Brainstorm? 

Vi præciserer, at der er brug for både kampagneledere for de topprioriterede, der ønsker det og én 
fælles valgkampskoordinator. Valgkampskoordinatoren skal arbejde efter af bestyrelsen vedtagede 
principper, som et udførende led. Vedkommende skal bl.a. koordinere internt, distribuere debatter og 
uddelinger, osv.  

En kampagneleder skal tage beslutninger for de politiske prioriteringer af den enkeltes kandidats 
valgkamp. Det er således dennes rolle at hjælpe kandidaten med at tage vurderinger om den enkeltes 
færden og prioriteringer.  

2. Folketingsvalg (15 min) (Bilag 2 og 3) (B) 

1. Ændring af vedtægter (se bilag 2) 
2. Proces for valg af kandidater (se bilag 3) 

 
 

Begge er vedtaget med modifikation i rød tekst (se bilag).  
Proces for valg af kandidaters tidsplan revideres når rette dokumenter er konsulteret (disse er 
markeret med gul overstregning). 
Bestyrelsen udformer 3 spørgsmål, som kandidater skal besvare som rettesnor for deres 
motivations tekst.   
 

 

3. Aabo Plads (10 min) (B) 
 
 

Allans oplæg: Plads der ønskes transformeret til P-plads. Hvad er behovet for flere p-pladser? Ik flere 
P-pladser i gåhøjde. Lave flyers om at passe på området. 1500-2000 kr på flyers. Endnu et rekreativt 
område man ødelægger i bilismens navn. 
Oplægget er vedtaget med følgende kommentarer 
OBS: Ikke grønt, men rekreativt område, der heller skal blive grønt. Godt at vi også her kan påpege Ø’s svaghed. 
Fastholde udviklingsperspektivet. Bæredygtigt.  

4. Kommende aktiviteter (15 min) 

1. Digitalt medlemsmøde med Anne Valentina Bertelsen (O) 
1. Tema: 3. Limfjordsforbindelse og infrastruktur 



2. Dato: Ukendt 
Rykket til efter sommerferien grundet personlige forhold 
2. Sommerfest hos Finn og Jane (B) 

1. Dato? 
Tages som det første på mødet 8.juni. 
3. 17. august medlemsmøde (valg af kandidatfelt) (B) 
Vi skal sikre os et passende størrelse lokale, således der kan være 1 og 2 m imellem deltagere. 
4. 14. september (tema kommer senere) (O) 
5. 19. oktober (tema kommer senere) (O) 
6. 9. november (tema kommer senere) (O) 
 
 
6. Ansøgninger 
 
 

0. Mail fra SFU (5 min) (B)  

Afslået. Vi vil dog gerne give til lokale medlemmer, der søger. 

6. Kalenderopdateringer 

1. Hvem gør det? 

Benjamin vandt 

7. Næste bestyrelsesmøde (5 min) (B) 

1. Fysisk eller digitalt 

Fysisk, for bestyrelsen inklusiv suppleanter, samt spidskandidaten, af hensyn til 
coronasituationen. 18.30-21.0 0. Løkkegade. 

8. Evt 

Gruppen hedder etikkens venner, og består af; Finn, Melina, Magnus, Lasse, Peter, Bente, og Rasmus, 
samt Bodil og Belle. 

I referatet fra 18/5-20 fjernes punktet 6di4, som pålagde etikkens venner, at opstille scenarier for 
udfyldelse af skitsen omtalt i punktet 6di3. Der opklares, at gruppens opgave ikke er at sættes navne 
på listen. 

Bilag 1. Spørgsmål til afklaring fra bestyrelsen // Strategigruppen 

 Gennem drøftelser i Strategigruppen er der nogle områder, som vi vurderer det er udenfor 
gruppens beføjelser at tage beslutninger om, men som vores arbejde afhænger af. 

 Vi mangler en afklaring på, hvor mange kandidater, der er topkandidater (A-liste). 
 Samtidig mangler vi en afklaring fra Bestyrelsen om, hvad forventningerne er til 

kandidaterne - både højt og lavt på listen. (Dette er også et ønske, som blev givet udtryk 
for i arbejdet med at udforme principper til udvælgelse.) 

 Vi vurderer at det på sigt er vigtigt for Peter under valgkampen, og i en rum tid inden, at 
få hjælp af en kampagneleder til at koordinere, strukturere, organisere sin valgkamp, 

samt holde et overblik. 



Forslag til bestyrelsen: Vi vil foreslå bestyrelsen at overveje at dele listen op i 3 segmenter, som 
differerer i ansvar og opgaver. Således vil vi foreslå et A-hold, som bliver listens top 5. Et B-hold 
som bliver 6-10. Et C-hold, som bliver 11-øvrige. A-holdet skal i valgkampen være vores 
spydspids, således vi sammensætter en trup, der alle kan bruges til profilerede debatter, er 
gode til at tale med folk på gaden, er villig til at skrive debatindlæg og generelt lægge en stor 
indsats i valgkampen, samt tiden op til. De skal desuden være klar til at påtage sig arbejdet som 
byrådskandidat. B-holdet skal være parate til at dække ind, hvor vi ikke vurderer at A-holdets 
kræfter er bedst brugt, men hvor vi fortsat vil sikre at SF fremhæves godt og solidt i 
udadvendte aktiviteter. C-holdet er featuret på listen i kraft af deres navne, hvor det vurderes 
at deres forskelligartede berøringsflader kan sikre SF stemmer. De kan deltage i lokale 
debatter, hvor det vurderes relevant. B- og C-holdene forventes at bakke aktivt op, hvor i 
valgkampen det giver mening, og er indforstået med at de er holdspillere, der skal hjælpe SF på 
vej. Alle skal være aktivt deltagende på hver deres måde. Bestyrelsen skal indgå en individuel 
dialog med hver enkelte kandidat for at afdække, hvordan de bedst ser deres deltagelse i 
valgkampen. Bestyrelsen forventer at A-holdet mødes med jævne mellemrum for at sikre 
sammenspil, kordinering og gensidig forståelse, således at valgkampens top kan spille som et 
hold. 

OBS punkt: I samme ombæring vil vi i gruppen gøre opmærksom på, at når listen 
sammensættes med gode kræfter fra partiforeningen, må bestyrelsen gerne have i baghovedet, 
at alle gode kræfter, som kan agere kampagneleder ikke alle er i toppen. Strategigruppen er 
bekymret for, at vi således får et afledt problem, hvor vi står uden organisatoriske kræfter, der 
er mindst lige så afgørende for at sikre en god valgkamp, som gode kandidater er. 

Bilag 2. Udkast til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 17. august 19.15 - 19.30 

I følge vedtægterne for SF Aalborg, kan kandidater til kommunale, regionale eller nationale valg kun 
vælges på et medlemsmøde. I SF’s love fremgår der dog to muligheder. Medlemsmøde eller urafstemning. Da, der er kommet en ny opstillingsform, hvori der ifølge SF’s love kun kan vælges kandidater til folketingsvalg via en 
urafstemning, er det uhensigtsmæssigt at SF Aalborgs vedtægter kun tillader medlemsmøde.  

Bestyrelsen foreslår derfor at  §9 ændres i SF Aalborgs vedtægter, da det er 
uhensigtsmæssigt og det allerede er dækket af SF’s love. 
§ 9 Opstillingsmøder Opstilling af kandidater til kommunale, regionale eller nationale valg sker ved et 
medlemsmøde indkaldt med 14 dages varsel, medmindre SF’s love tilsiger andet. 
Vedtægter i SF Aalborg kan kun ændres på en generalforsamling. Derfor indkalder bestyrelsen til 
ekstraordinær generalforsamling d. 17. august fra 19.15 - 19.30, hvorefter der vil være medlemsmøde 
om listen til kommunalvalget. Mødet finder sted i SF Aalborgs lokaler i Løkkegade 20, 9000 Aalborg 

Hvis corona situationen fortsat forhindrer at mødes fysisk, udskydes mødet til d. 14. september fra 
19.15 - 19.30. 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Ændring af vedtægter 
4. Evt.  



Bilag 3: Udkast til proces for valg af folketingskandidater 

I lige år, skal der vælges folketingskandidater i SF. I SF Aalborg har vi tre valgkredse. Aalborg Nord, 
Aalborg Vest og Aalborg Øst. Der skal vælges en kandidat i hvert område og man kan ikke være 
kandidat i flere valgkredse. Bestyrelsen indstiller at disse vælges på en elektronisk urafstemning. Ifølge SF’s love, skal dette ske i 
hver kreds. Således at det kun er medlemmerne i f.eks. Aalborg Nord, der kan stemme på kandidaterne 
i Aalborg Nord og det samme i de andre kredse. 

Partikontoret hjælper med at opsætte den elektroniske afstemning. Ved stemmelighed ses der til SFs 
love. 

Tidsplan: 

Bestyrelsen drøftede første gang valget på bestyrelsesmødet d. 27. april, hvor de forskellige elementer 
blev drøftet. 

På bestyrelsesmødet d. 18. maj besluttes proces og tidsplan (som senere revideres). 

I løbet af maj måned udsendes nyhedsbrev, hvori alle medlemmer opfordres til at overveje om de 
ønsker at stille op og ligeledes opfordres der til medlemmer, der går med overvejelserne, om at  
kontakte formanden for en snak om kandidaturet. Bestyrelsen bør sikre at skulle der mangle kandidat 
i en kreds, samtidig med at der er mere én i en anden, så indgås der en dialog med alle parter. 

I nyhedsbrevet udmeldes ligeledes deadline for indsendelse af opstilling. Senest d. 1. august skal 
kandidaterne indsende deres opstilling til formand@sf-aalborg.dk hvorefter kandidathæfte udsendes 
som nyhedsbrev til medlemmerne. 

Opstilling skal skrives i et word eller google docs dokument og indeholde følgende: 

Fulde navn, motivation (maks en halv side med skriftstørrelse 12) ved 3 af bestyrelsen udformede 
spørgsmål. 

D. 17. august afholdes der ekstraordinær generalforsamling, kommunalvalgsmedlemsmøde og 
kandidaterne til folketingsvalget kan præsentere sig. D. 18. august igangsættes, såfremt der er 
relevant, urafstemning, som løber fra d. 18. august til og med 30. august, hvorefter resultatet udmeldes 
til medlemmerne. 

D. 31. august afholdes der bestyrelsesmøde, hvor det forventes at de valgte kandidater deltager. Her 
drøftes arbejdet fremover. 

 


