Referat for bestyrelsesmøde SF Nordjylland
Mandag den 7. december 19:00 - 21:00
SF's lokaler i Aalborg
Løkkegade 20
9000 Aalborg
1)

Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2)
Orientering fra
a) Regionsråd
- Psykiatri
o Psykiatrien er blevet snydt for nogle penge af regionen – Lene håndterer
sagen
o Psykiatrien snyder sig selv for økonomi ved at levere et overskud hvert år
o Der er brug for flere ansættelser
- Neurorehabilitering
o Det fortsætter med at ligge i Brønderslev
- Nogle centrale vil gerne flytte børneonkologien til Hovedstaden
o Beslutningen er blevet udskudt
b) Landsledelse
- De har et møde snart
o Kommunal-/Regionsråds-valg
 Ønske til LL
 Læserbrev fra Landskontoret, der kan justeres til lokalpolitik
o Aktuel politisk situation
 Finanslov
c) KPLU
- Kommunal Politisk Landsmøde
o Børn:
 Minimiumsnormeringer i ALLE børnehaver
 Inklusion må aldrig blive spareøvelse
 Kortere skoledage og flere 2-voksen-timer (pædagog el. lærer)
 Folkeskolen skal have plads til børn med krudt i røven
o Fremtiden – Klima
 Flere og sikrere cykelstier til job og skole
 Mere vild natur
 Rent drikkevand
 Bi-venlig kommune
 Stop for oversvømmede kloakker
o Tid til omsorg i ældreplejen
 Flere hænder og løft af plejehjem
 Flere plejehjemspladser og ollekoller
 Bedre støtte til demensramtes familier
o Tid til pleje og omsorg
 Flere hænder og sengepladser på sygehuse
 Flere hænder og kortere ventelister i psykiatrien
o Fra ulighed til mulighed
 Gratis fritidspas til børn og unge





Uddannelse og job til alle unge
Stop jagten på de arbejdsløse / Færre sager pr. socialrådgiver på
jobcentrene
Ingen nedskæringer på borgere med handicap

d) Andet
i) Vi har haft urafstemning i storkreds Nordjylland
ii) Resultat:
(1) Theresa Bang Andersen
(2) Melina Kathrine Andersen
(3) Line Petersen
(4) Jens Toft-Nielsen
(5) Benjamin Risager Jørgensen
(6) Thorkil Olesen
(7) Henning Jørgensen
(7) Peder Larsen
(9) Asger Hansen
3)
a)
b)

c)
d)

4)

Regionsrådsvalg
Vi har fundet nr. 1-3 (Lene, Jimmi og Lasse)
Bestyrelsen fordele en partiforeningsformand de kontakter, for at sætte skub i
processen til at finde RV-kandidater
 Henning ”ringer” til Jammerbugt og Brønderslev
 Christina tager Frederikshavn – Benjamin hjælper
 Vesthimmerland – Jimmi
 Rebild – Benjamin
 Mariagerfjord – Rasmus
 Hjørring – Jimmi
 Thy-Mors – Anders
 Melina, Benjamin og Lasse presser på i Aalborg
 SFU finder en håndfuld
- En der vil være på en plakat i lokalområdet
- Minimum en, gerne to, der er kendt i lokalområdet
Valgudvalg - Strategi
ii) Nedsættes af bestyrelsen
Valgprogram
ii) Topkandidater og valgudvalg sætter sig sammen, når valgudvalget er nedsat af
bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde i januar og marts
a) 11. januar
ii) Bestyrelsen mødes klokken 18 online
 Kandidaternes
iii) Vi regner med at det bliver digitalt, hvis ikke smittetrykket er 0 i hele regionen
 Man sidder sammen i sin partiforening.
 Emner:
(a) Orientering fra LL, KKR, Region
(b) Hvilke kandidater er der fundet rundt omkring i regionen?
(c) Hvilke regionalpolitiske områder er spændende for de fremmødte?
b) 2. april
5)
Evt.
a) Hold øje for Brexit og de nordjyske fiskerne

