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Det forgangne år har været ganske anderledes end alle foregående år. Det er første gang, vi har skulle 

forholde os til en fysisk nedlukning af landet, samtidig med forventning om, at de fleste aktiviteter 

foresætter alligevel - blot digitalt. Det er en ganske anden oplevelse at diskutere politik, i et online 

møderum, hvor man skal forholde sig til internetudfald, tændte og slukkede mikrofoner, skærmdeling samt 

nye- og gamle hænder. Ikke desto mindre har vi i SF Nordjylland afholdt 9 bestyrelsesmøder og fire 

repræsentantskabsmøder – dette inklusiv.  

Bestyrelsens organisatoriske fokus i det forgangne år, har været at sikre en god opstillingsliste, til det 

kommende regionsrådsvalg samt en liste til et evt. folketingsvalg i utide. På et fællesmøde den 02.09.20 

besluttede vi i SF Nordjylland at vi ønskede - enkeltopstillet prioriteret sideordnet opstilling. Listen til 

folketingsvalget blev sikret i december 2020, den blev sendt til partikontoret og godkendt i landsledelsen. 

Vi forventer at der i det kommende folketing, vil være en eller flere nye nordjyske repræsentanter idet 

Lisbeth Bech-Nielsen ikke genopstiller i Nordjylland, men i stedet stiller op i Københavns storkreds. Den 

nuværende liste tæller både unge og erfarne SF’ere – mænd og kvinder samt personer med og uden 

erfaring som folkevalgt. 

Vi har i SF Nordjylland nu lavet en stærk A-liste til det kommende regionsrådsvalg.  

Den besluttede a-liste er som følger: 

1. Lene Linnemann fra Aalborg 

2. Jimmi Kruse Sørensen fra Hjørring 

3. Lasse Hjorthøj Jensen fra Aalborg 

4. Henning Jørgensen fra Brønderslev 

5. Inge Ibsen Fomcenco fra Aalborg 

6. Thomas Kjeldsen Fra Aalborg 

Endvidere har vi aktuelt en B-liste, med mere end 20 opstillede og med repræsentation fra alle de 

nordjyske partiforeninger. 

Vi har i bestyrelsen haft et godt samarbejde med Lene Linnemann som er valgt til regionsrådet, Christina 

Lykke der er repræsentant i KKR samt Melina Andersen der er vores nordjyske repræsentant i 

landsledelsen. Vi har oplevet os velinformeret og inddraget i det arbejde de laver i de respektive fora. 

Bestyrelsen har det forgangene år bestået af: Rasmus Linnemann Johansson – formand, Henning Jørgensen 

– næstformand, Jimmi Kruse Sørensen – kassér, Benjamin Jørgensen – sekretær, Thomas Kjeldsen, Anders 

Eisum, Britta Mølgaard, Inge Ibsen Fomcenco, Lis Carlsen - 1. suppleant, Frank Østergaard - 2. suppleant. 

Magnus Andersen – SFU-repræsentant. 

Revisorer - Erik Ingerslev og Anders Christiansen  

 

Rasmus Linnemann Johansson -Formand SFN 


