
Referat bestyrelsesmøde d. 15/6-2020 

 
1. Tilstede 

a. Lasse, Bente, Allan, Bodil, Peter, Jens, Finn, Melina, Belle 
b. Afbud: Rasmus, Valdemar 

 
 

 Godkendelse af dagsorden 

 . Godkendt med tilføjelser af punterne 
i. Fællesmøde med Ø og Å 
ii. Bestyrelsessammensætning 

 
 
 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 8. juni 
 . Godkendt 

 
 
 Fællesmøde Enhedslisten og Alternativet 
 . Der er møde d. 24/6, Allan sender dagsorden og lokation senere. 

 . Allan deltager, andre er velkomne 
1. Man skal lige melde til Allan, hvis man ønsker at deltage. 

 
 

 Endelig godkendelse af ny forretningsorden 

 . Skydes til efter sommerferien. 

 
 
 Rengøringsdag 

 . 5 Juli kl 10 
 . Benjamin skriver ud og minder om det. 
 
 
 Principper for prioritering og valg af topkandidater til SFs liste til byrådsvalget 

 . Faktuelle egenskaber 
 . Tilstræbe en ligelig kønsfordeling, som sigter mod at der er en mand og kvinde 
i hvert “par” hvor nr 1 og 2 forstås som par, samt 3 og 4 forstås som et par, så fremdeles 
resten af listen. 

1. Erstatter bullet 1 
i. Hermed er det samlede dokument godkendt. 

a. Andre ting 
 . Vi fremsætter forslag om at skyde fastsættelse af listen til Januar, fremfor 
medlemsmødet umiddelbart efter sommerferien, for at kunne arbejde for at opfylde listen, 
efter de principper vi har besluttet. 

1. Hele feltet, udover Peter, skal til vedtagelse til , til Januar 
i. Vi forpligter dem der har tilkendegivet sig som topkandidat, til at være aktiv i 
politikudvikling og i partiforeningen i øvrigt allerede fra efter medlemsmødet 
 
 

ii. Medlemsmødet umiddelbart efter sommerferien lægges i September, for at 
kunne tilføje noget interessant indhold, udover drøftelsen af nummereringen til SFs liste 
(som vi foreslår udskudt til januar) 



1. Formanden får til opgave at skrive en mail til medlemmerne om, 
at bestyrelsen grundet corona, j.f. force majeur, forlænger 
arbejdet med nummerering af kandidater, til SFs liste til 
kommunalvalget. 

 Debat af kandidatfelt 
 . Færdiggørelse af første udkast. 
a. På baggrund af første udkast kortlægges mangler 

 . Køn 
1.  

i. Alder 
1.  

ii. Etnicitet 
1.  

iii. Uddannelseslængde 
1.  

iv. Jobtyper 
1.  

v. Flere? 
1.  

b. Hvad skal bestyrelsen præcist ud og finde til listen? 
 .  
c. Beslutningere under punktet 

 . Der nedsættes en gruppe: Lasse, Bente, Benjamin, Finn og Allan. 
1. Gruppen afsøger medlemslisten for potentielle kandidater til at 

supplere kandidatfeltet 
2. Gruppens arbejde fremlægges på første bestyrelsesmøde i 

august. 
3. FU fremlægger en revideret tidsplan for nummereringen på 

første møde i august. 

 
 

 Eventuelt møde med kandidaterne 

 . Udgår 

 
 
 Bestyrelsens Sammensætning 

 . Rasmus søger om orlov fra bestyrelsen. 
 . Bestyrelsen bevilger 3 måneders orlov, og genbesøger på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter 15/9 - 2020 

i. 1. suppleanten (Belle) er indsuppleret indtil beslutningen genbesøges. 

 
 
 Næste møde 

 . 17/8 - 2020 
 . kl 19.00 

 
 
 Eventuelt 

 . Bestyrelsens sommerfest koordineres. 

 


