Referat af bestyrelsesmødet
ALBERTSLUND
Onsdag den13. januar kl. 19.00 Mødet holdes digitalt via Zoom
Bestyrelsesmedlemmer: Else, Inge, Karen, Mette, Søren, Tina, Vivi
Suppleanter: Birgit, Jørgen
Ingen afbud

1. referent Søren
2. Godkendt dagsorden
3. Kommende bestyrelsesmøder: 10. februar kl. 19.00. Generalforsamling foreløbig fastsat til 7. marts kl. 13.00.
På bestyrelsesmødet d. 10/2 besluttes om GF skal udsættes til sidst i marts (i følge vedtægterne afholdes
senest 31/3) eller skal afholdes virtuelt d. 7/3. Endelig dagsorden skal ud senest 14 dage før afholdelse.
4. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget?
Pia Dyhr har tilbudt at komme rundt og vi inviterer hende.
• Kampagnegruppe. På SF.dk er en redskabsbank med kampagneplaner.
• Status fra kandidater. Vi vil arbejde ud fra en klar handleplan. Der arbejdes for en mere gennemsigtig politik. Mærkesagerne deles ud til de forskellige kandidater. Vivi opfordrer til, at vi kontakter de
lokale SFU’er
• Planlagte aktiviteter:
o Indsamling af skrald den 13.marts., 17.-18. april (med DN) og 12. juni. Datoerne fastholdes
ind til videre. Planen kommer i Nyhedsbrev.
o Valgbus – få flere til at stemme
5. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter. – herunder også drøftelse af forslag til valgkampsbudget hen mod
KV21. Valgkapital 184 000 kr. Karen foreslår at der afsættes 100 000kr. Men at vi skaffer flere midler via
Fundraising med brug af mobilepay. Korte videoer på Instagram. 2 store postkort i stedet for folder med
qr-kode til at få mere information om vores politik. Dog stadig brug af annoncer i AP, samt annoncer på Face.book.
Karen mailer valgbudgettet fra 2017.
Vi er nu 92 medlemmer.
6. KB-gruppen: Leif og Tina arbejder videre med fokus på handicapområdet og formulerer et læserbrev. Det
overvejes at afholde et møde om tryghed i Albertslund.
7. KOS: Københavns Omegns Storkreds.
Vi afventer udkast til samarbejdsaftale – jf. referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 07. oktober 2020: Repræsentantskabet har udtrykt enighed om det tidligere aftalte, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, som ved opstillingen i 2014, der gjaldt for folketingsvalget i 2015. Repræsentantskabet betragter tilkendegivelsen som bindende for storkredsbestyrelsen, som skal tage initiativet til udarbejdelsen.
Der var også enighed om at denne aftale præsenteres til underskrift for kandidater og partiforeninger inden
udgangen af 2020. (Jeg har rykket Poul den 3.1.21)
8. Region Hovedstaden
Valg af delegeret til SFRH’s årsmøde den 20.1.21. Vi kan vælge én delegeret pr. påbegyndt 80 medlemmer = 2 delegerede. Else og Jørgen deltager sammen med Inge, der er medlem af bestyrelsen.
9. Aktuelt fra SF Christiansborg
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10. Eventuelt

15 januar 2021/ Søren
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