
Dagsorden for bestyrelsesmøde SF Aalborg 

Tirsdag den 6. Oktober 2020 19:00 – 21:10 

Lokation: SF 

Aalborgs lokaler (Løkkegade 20) 

1.  

Godkendelse af 

dagsorden (2 min) 

Godkendt 
2. Godkendelse af redigeret referat fra den 24. August (2 

min) 
Godkendt 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødet (2 min) 
Godkendt 
4. Orientering fra (20 min) 

1. Folketing 
2. Landsledelse 
3. Formand 
4. Andre 

5.  

Forretningsorden 
(B) (5 minutter) 
Der forslås at en aftemning kan begæres at tages skrifteligt 
Der forslås at referatet, til trods for ikke skal godkendes på mødet, ligger som link til referatet 
fra sidste møde 
6.  

Politik-gruppen 
(10 minutter) 
a.  

Skulle have været 
sat i gang efter mødet 24. August. 
b.  

Er den i gang? 
 
Der forslås at der sættes gang i den på medlemsmøde d. 19 oktober. (Det 
diskuteres om vi skal benytte os af byrådssalen da det måske, måske ikke koster 
os penge. Der sendes en indmelding hvor ud fra vi kan vurdere behovet for plads, 
men det undersøges om Haraldslund ikke kunne være et andet og gratis bud.) 
 
 
 
 



 
 
7.  

Strategi-arbejde 
(B) (15 minutter) 
Rammerne for strategien er godkendt. 
 
Tidslinjen skal dog opdateres. 
 
Det er besluttet at Find og Melina kigger på en ny version til bestyrelsesmødet 
i november som så kan tages videre, efter en bestyrelsesgodkendelse til et 
medlemsmøde. 
 
På november mødet tages den første pre- kampagne op til beslutning. Allan 
kontakter partikontoret for om der ligger nogle kampagne planer klar til foråret. 
8.  

Prikke-gruppens 
arbejde indtil videre (O) (5 minutter) 
 
Vi tager på bestyrelsesmødet i november beslutningen om pladserne 2-5 

PAUSE (10 min) 

9.  

Folketingsvalg 
(50 minutter) 
a.                   Procesforslag til valg af kandidater (O ved Benjamin /B) 
Vi kan ikke beslutte om kandidater skal stille op eller om hvor de skal stille 
op. Kandidaterne tager et møde i morgen med bestyrelsen og de spørges om hvor 
låste de er på deres ønskede kreds og hører om de kunne tænke sig at være i en 
anden kreds evt. 
b.  

Habilitet (B) 
 
Der diskuteres om alle bestyrelsesmedlemmer kan/skal deltage i denne 
diskussion. Det vurderes der at de kan da vi som bestyrelse. 
 
 
 
Ordstyren til mødet med kandidaterne, beder kandidaterne fremsætte deres 
ønskede kredse og efterfølgende beder dem tage en indbyrdes dialog om de kredse 
de har ønsket, er fastsatte, eller om de kunne se sig selv i en anden kreds. Ud 
fra den snak fordeler de sig som den enkelte kandidat nu ønsker. Efterfølgende 
samles der op af ordstyren på hvordan kredsfordelingen ser ud så det kan sendes 
videre, af ordstyren, til at urafstemningerne kan fortages. 
Kandidaterne skal møde hinanden 7. oktober (i morgen) 
i.Mandat til ordstyreren: 



1. ift. ønske om fordelingen (B) 
2. ift. samtalens tone (D) 

c.  

Hvem udfører 
ordstyrer-rollen? (B) 
d.  

Videre proces 
efter mødet (O) 
e.                   Skal vi lave en anbefaling til urafstemning-en/-erne? (B) 
Kandidaterne skriver selv en opstilling. Der må skrives en halv side plus 
billede. 
10.  

Næste møde (2 minutter) 

d. 16 november. Der skal økonomisk berettes 
af Selmer. 

11.  

Eventuelt (2 min) 

 
FU må gerne lægge flere minutter af til orienteringspunktet til fremtiden. 

  

 


