Referat fra bestyrelsesmødet
ALBERTSLUND
Mandag den 23. november kl. 19.00 Mødet holdes i Frivilligcenteret.
Bestyrelsesmedlemmer: Else, Inge, Karen, Mette, Søren, Tina, Vivi
Suppleanter: Birgit, Jørgen
Afbud: Karen, Inge
Søren og Jørgen deltog via zoom

1. Valg af referent: Else
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden
3. Kommende bestyrelsesmøder – og fastlæggelse af generalforsamling.
Vi fastsatte Generalforsamlingen til den 7. marts 2021 kl. 13.00 (og håber, det kan lade sig gøre. Birkelundgård er booket). Bestyrelsesmøder er aftalt til den 12. januar kl. 19 og 10. februar kl. 19. (Frivilligcenteret er
booket til begge møder).
4. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Punktet aftalt som
fast punkt indtil videre.
• Vi skal bl.a. drøfte, hvordan vi sætter gang i politikudviklingsarbejdet.
• Handlingsplan frem mod KV21
De fire kandidater har holdt et par indledende møder og bl.a. drøftet husstandsomdelinger, plakater, APannoncer mv. (Referat fra seneste møde vedlægges dette referat). Der vil nok generelt bliver brugt mere
på digital annoncering i forhold til fysiske annoncer og materialer.
Vi aftalte, at bestyrelsen afsætter et foreløbigt budget på 10.000 frem til et endeligt valgbudget kan vedtages på generalforsamlingen. Vi har stort set ikke brugt budgettet til arrangementer, herunder Rød Café, i
2020.
Vi talte om, allerede nu, at nedsætte en kampagnegruppe. Else efterlyser interesserede i Nyhedsbrevet.
Det er vigtigt at få lavet en procesplan med tidsplan og ansvarsfordeling, så vi har et godt overblik og ikke
står i sidste øjeblik og skal agere. Drøftes videre i kampagnegruppen.
5. Nye medlemmer: Vi har heldigvis fået flere nye medlemmer – skal vi evt. invitere til et møde med dem og
KB-gruppen + bestyrelse, som tidligere? – Skal vi have justeret vores velkomstfolder?
Da det ikke er muligt at holde fysiske møder pt. skriver Else til de nye medlemmer fra 2020 at vi kan indkalde til et digitalt møde, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Samtidig opfordres de nye medlemmer
til at gå aktivt ind i valgkampsforberedelserne.
Folderen er OK indtil videre – antallet af bestyrelsesmedlemmer skal dog justeres.
6. Nytårskur – evt. digitalt?
Der var enighed om, at vi bør gennemføre en nytårskur digitalt – helst den 9. januar 2021. Hvis nogen
vil/kan bidrage, vil det være en god idé med en quizz / kahoot og evt. en fællessang. Under alle omstændigheder skal der være en par planlagte taler. Else taler videre med Leif.
7. Kommunikation: Facebook – læserbreve.
Else præsenterede idé fra SF Hvidovre. Vi nåede ikke nogen konklusion – men må drøfte det videre – evt. i
kampagnegruppen og/eller på Generalforsamlingen.
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8. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.
Regnskabet ser fint ud. Vi skal også huske, at SF har en aktivitetspulje, vi kan søge fra. På næste kandidatmøde bliver der brainstorm om forslag til aktiviteter og/eller indkøb. Else udfylder gerne selve ansøgningen.
9. KB-gruppen
Leif laver høringssvar til Klimahandlingsplan ud fra noter fra Medlemsmødet. Forslaget er i høring frem til
13. januar. Der er digitalt borgermøde om planen den 1. december kl. 17.00-18.30
10. KOS: Københavns Omegns Storkreds.
Orientering om møde med Jacob Mark og Lise Müller den 10. november. Else deltog og orienterede fra
mødet. Der bliver sandsynligvis indkaldt til et opfølgende møde.
11. Region Hovedstaden
Digitalt ”Kick-off-møde” den 28. november 10-15
Opfordring fra Inge til at deltage. Evt. kan nogle stykker sidde sammen og deltage digitalt (efter forslag fra
Birgit)
12. Aktuelt fra SF Christiansborg
Politik for imødegåelse af sexisme.
Diana har meldt sig som interesseret i at deltage i ligebehandlingsnævnet, der skal nedsættes. Else skriver
til partikontoret, at SF Albertslund anbefaler Diana.
Digitalt Dialogforum den 21. november.
Else orienterede fra mødet, hvor der også var indlagt kandidattræning
13. Eventuelt
Mette anbefalede en Podcast fra DR: ”Sygt nok”, hvor seneste afsnit handler om ulighed i sundhed.
25. november 2020/Else
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