SF Svendborgs nyhedsbrev - 20/11 2020
Overalt i SF summer det for tiden af aktivitet. Det har du sikkert lagt mærke til, fordi der er
kommet lidt flere nyhedsbreve og informationer ud, fra forskellige organer i vores parti.
Det er der mange gode grunde til. For udover mink-skandaler, coronakrise og
finanslovsforhandlinger er kommunal- og regionsrådsvalget nu mindre end ét år væk. Det
forberedende arbejde er derfor i fuld sving, bl.a. med urafstemninger til vores lokale og
regionale lister.
Dette nyhedsbrev kommer til at handle om urafstemningerne for kandidater til regions-,
folketings-, og kommunalvalget. Vi ønsker dig en herlig weekend, og vi forventer at udsende
endnu ét nyhedsbrev fra SF Svendborg inden julefreden sænker sig.
Alle de bedste hilsner,
Dennis Ørsted Petersen
Formand, SF Svendborg

Urafstemning til regionsrådsvalget og
folketinget
I SF Svendborg er vi så heldige at have et utroligt godt kort på hånden til regionsrådsvalget.
Vores tidligere partiforeningsformand, Annette Blynel, har nemlig valgt at genopstille til
regionsrådet. Det er vi meget glade for, da Annette er en stærk stemme for Svendborg og
Fyn i Region Syddanmark.
Urafstemningen blandt regionsrådskandidaterne er allerede startet og løber frem til den 27.
november. Du har modtaget en mail om dette fra partikontoret, og måske har du endda
allerede stemt. Bestyrelsen i SF Svendborg bakker helhjertet op om Annettes kandidatur, og
vi vil gerne opfordre medlemmerne i vores partiforening til at gøre det samme.
Udover Annette Blynél er følgende kandidater også opstillet:


Laurits Kaae, Børkop



Casper Marienlund, Odense



John Hyrup Jensen, Ulkebøl



Jacob Beaz Garrido, Odense



Suzi Würtz Kjærsgaard, Kolding



Jørn Boesen Andersen, Esbjerg



Karsten Fogde, Odense



Thomas Jespersen, Odense



Tine Hundahl Jensen, Vejle



Jakob Holm, Faaborg

Du kan læse meget mere om alle kandidaterne her.
Følg også Annettes valgkamp på Facebook her.
I samme ombæring gennemføres også urafstemning blandt de opstillede
folketingskandidater, for SF i Fyns Storkreds. Desværre har vi ingen helt lokale fra
Svendborg med i puljen, men der er heldigvis masser af gode kandidater alligevel. Ved sidste
folketingsvalg blev det sådan, at Karsten Hønge var vores prioriterede kandidat her i
Svendborg. Det har fungeret rigtig godt, og vi sætter pris på at Karsten er god til at kigge forbi
vores møder, og fortælle om hvad der sker på Christiansborg.
Vi kan ikke være sikre på, at Karsten Hønge bliver Svendborgs kandidat igen, og derfor er vi
selvfølgelig mere end klar til at byde en ny velkommen. Ud over Karsten Hønge er følgende
opstillet:


Abdirashid Abukar Abdi, Odense



Ditte Helene Rasmussen, Odense



Line Mørk, Odense



Lise Müller, Assens



Pia Henriksen, Middelfart



Suzette Frovin, Nyborg



Thomas Jespersen, Odense

Du kan læse meget mere om kandidaterne her.
Husk at stemme - det er virkelig vigtigt!

Urafstemning til kommunalvalget
Helt lokalt er vi i fuld gang med at blive klar til kommunalvalget. Der sker rigtig meget
lige nu, og vi har mange spændende drøftelser med hinanden og de andre partier på
kryds og tværs.
Derfor har vi også hurtigt brug for, at blive helt klar til valget. Herunder at få
sammensat vores kandidatliste ved urafstemning. Urafstemningen kommer til at løbe i
december måned 2020, sandsynligvis fra d. 6/12 til den 20/12. Mere information om
dette, meget snart.
Hvis man ønsker at opstille som kandidat til kommunalvalget i urafstemningen, bedes
man kontakte Dennis Ørsted Petersen og give sig til kende. Senest d. 4. december
bedes man indsende en opstillingsskrivelse på max. én A4-side, hvor man beskriver
sig selv og sin politiske platform.
Der afholdes medlemsmøde d. 16/1 2021 på Færgegården (hvis corona tillader det)
hvor listen endeligt præsenteres. Ved dette møde vil der også være mulighed for at
supplere med yderligere kandidater, hvis nogen ønsker at opstille på den såkaldte
"pynteliste".
Hvis man er interesseret i at stille op, eller har spørgsmål kan man kontakte Dennis på
telefon 3032 4672, eller mail: dennisoersted@gmail.com
Man er også meget velkommen til at kontakte en anden fra
bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes her.

Følg med i vores valgkampsforberedelser på Facebook her.

Mødekalender:

Baggrundsgruppemøder





10. december 2020 kl. 19 - 21
21. januar 2021 kl. 19 - 21
18. februar 2021 kl. 19 - 21

Bestyrelsesmøder





9. december 2020 kl. 18 - 21
13. januar 2021 kl. 18 - 21
10. februar 2021 kl. 18 - 21

Alle vores baggrundsgruppe- og bestyrelsesmøder afholdes for tiden på video. Skriv til
dennisoersted@gmail.com, hvis du ønsker at deltage i et af møderne - så sender jeg et link til dig.
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