Referat for Repræsentantskabsmøde 11-1-21
Kl. 19:00 - 21:00
Onlinemøde
For referat: Melina Andersen
1) Opstilling af kandidater til regionsrådsvalg
Hjørring

(Thomas Krog overvejer)

Aalborg

René Andersen (B)

Jammerbugt

Lene (A) (Red. Nr. 1)

Dorthe M Nielsen (B)

Frank Østergaard (B)

Lasse (A) (Red. Nr. 3)

Jimmy (A) (Red. Nr 2)

Marigaer

Thomas (afh omfanget)

Thy-Mors

Peder Larsen (B)

Lis overvejer (B)

Erik Holm (B)

Vesthimmerland

Britta overvejer (B)

Anders Eisum (B)

Anna Grethe Sperling (B)

Inge overvejer (A)

Brønderslev

Rebild

Frederikshavn

Henning Jensen (A)

Lars Hørsman (B)

Soraya khan (afh. omfang)

(Gule overstregninger er det/de, forhold der endnu er afklaret. Er både navn og parentes farvet er det begge
forhold)
Noter derudover
Der mangler generelt kvinder – lige nu har listen har en overvægt af mænd som er afklaret.
Valgprogramsudvikling er et godt sted at få en fornemmelse for arbejdet i regionsrådet.
Det gamle valgprogram fra ’17 skal sendes rundt.
Sørg for at deltage i SF’s workshops om at være kandidat
Opfordring til at deltage i Dialogforum
Man kan overveje om det er nødvendigt at Lene afholde en ”masterclass” i at være kandidat
Medietræning eksternt fra kan være en ide
Bestyrelsen vil lave en drøftelse af, hvad der ellers er nødvendigt

2) Orientering og dialog
a) Regionsråd (Lene Linnemann)
-

Meget er i Coronas tegn
Enormt fokus på Thisted sygehus og deres rekrutteringsbesvær

-

Vi skal genoprettet specialerne i Thisted.
Vi fik 61m til psykiatrien fra 2020 og frem. 23m af dem var ”til overs”.
Man burde have brugt dem eller reserveret dem til brug året efter. Men i stedet har de nu fyldt et hul
i fælleskassen.
Lene har sørget for at der stilles spørgsmål til ministeren
Der stilles nu nye spørgsmål til ministeren.
SF vil have, at ministeren forholder sig til, og det er i orden at bruge øremærkede midler til at lappe
løn/prisfremskrivning.
SF er meget kritisk, og vil fortsat have fokus på problemstillingen. Psykiatrien har brug for hver en
øre.

-

Har vi, de hænder der skal være til at vaccinere?
Ja, indtil videre.

-

Har vi psykologer til at dække, at efterspørgslen, når der nu bevilges gratis psykologhjælp til unge.
Det kommer til at knibe.
SF bør tage initiativ til at vi ansætter flere psykologer, læger, psykiatere i det offentlige.

-

Kommunerne bør også stille kvalitetskrav

b) Landsledelse (Melina Andersen)
-

KVINFO
SF har igangsat undersøgelse gennem KVINFO for at afdække omfanget af
sexisme. Der er valgt en tredjepart for at sikre fuld anonymitet og for at få et
udefrakommende blik på kulturen i SF. Alle opfordres til at svare på
undersøgelse, således at undersøgelsen liver så repræsentativ som mulig.

-

Finanslov
En kæmpe sejr til SF. Med - Gratis psykologhjælp, Generationsforureninger,
Uddannelsesinvesteringer, Løfte ældreplejens kvalitet, Fremryk
minimumsnormeringer

-

Mærkesager til KRV
Velfærd og det grønne kommer til at være i fokus.

-

Fiskeri og Brexit
Aktuelle politiske sager: Inger + Rigssag og Coronanedlukning
Landdistriktspolitik. Der er workshops d. 13 og d. 20 Januar. Vigtigt område, som
skal udvikles op til KV21. Melina opfordrer til at benytte muligheden for at
deltage i digitale workshops.
Vintertræf 6. Feb.

Vil stå i KV21’tegn. God ide at deltage, hvis man stiller op
c) KKR
Ej relevant
d) Andet
-

Frank informerede om, at der i lægedækningen har været en sejr med at beholde
en øjenlæge i lokalområdet (og ikke give tillade til at vedkommende kunne flytte
sin praksis).

3) Afdækning af hvilke områder der er relevante til kommende repræsentantskabsmøder.
-

Alle partiforeninger skal overveje, hvad de ønsker skal drøftes på
repræsentantskabsmødet og melde tilbage til Rasmus.

