
Referat bestyrelsesmøde d. 8/6-2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt med ændringer markeret med rød 
b. Tilstede: Peter, Bente, Bodil, Melina, Valdemar, Lasse, Allan, Benjamin, Magnus,  
c. Afbud: Rasmus, Jens, Belle. 

 
 

 Valg af referent og ordstyrer 
 . Magnus er referent 
a. Finn er valgt 

 
 

 Principper til afvejning og udvælgelse af kandidater 
 . Udkast udsendt fra nedsat gruppe 

 
 

i. Etiske retningslinjer 
1. Under punkt 5 tilføjes “Den enkelte kandidat og SF Aalborg 

generelt har fuld åbenhed omkring valgkampsøkonomi” 
2. Under punkt 5 tilføjes “Alle sætter alles valgplakater op” 
3. Under punkt 1 tilføjes “Når du er kandidat for SF skal du være 

opmærksom på, at du også i dit privatliv bliver repræsentant for SF, 
og derfor skal du tænke over din opførsel” 

4. Under punkt 3 tilføjes “Man skal være opmærksom på at 
internetdebatter skal behandles som “virkelige debatter”” 

a. Gå efter bolden ikke personen 
 Punktet omkring man på forhånd skal drøfte kontroversielle udmeldinger skal 
præciseres. 

 . Falder meldinger udenfor det kommunalpolitiske program, 
opfattes de som kontroversielle. 

 Med ovenstående tilføjelser, er de etiske retningslinjer godkendt. 
 
 
 

ii. Forventninger til kandidater 
 Der er enighed i bestyrelsen om at A og til dels B kandidater forventes at deltage i 
landsdækkende SF aktiviteter målrettet valgkamp fra listen er sat, og frem til kommunalvalget. Dette 
skal dog ikke ind i dokumentet omkring forventninger som bruges til afvejning af kandidater. 
 Der tilføjes som bullet 4: Godt sammenspil og gode relationer med SFU 
 
 

iii. Kompetencer ved kandidater 
 Der tilføjes “ både internt og eksternt” efter “visionære tanker” i bullet 1 
 Der tilføjes lydhørhed efter “kendte for” i bullet  



Resterende punkter på dagsordenen (med undtagelse af punkt 6 og 7 udskydes til næste 
møde) 
 
 

iv. Skitse til kandidatliste 
 
 

v. Valgudvalg skal rettes, såfremt vi ikke opretter et sådant. 
 
 

5. Debat af kandidatfelt 
 . På baggrund af skitsen skal vi kortlægge mangler i kandidatfeltet. 

 
 

6. Evt. møde med kandidaterne 
 
 

7. Næste møde 

 . 15/6-2020 
 . 18.30 

 
 

 Sommerfest for bestyrelsen 

 . 19/6 - 18 
 . Sammenskudsgilde 
i. Allan skriver til Lene og Lisbeth 

 
 

 Eventuelt 
 
 

 


