
Forslag til vedtagelse 

Generalforsamlingen 15/1 2022, vedr. dagsorden pkt. 8 om indkomne forslag 

 

Forslag 1 - øget brug af partiforeningens Facebookside tilomtale af og opfølgning på aktiviteter  

SF Aalborgs Facebookside bør i højere grad end i dag bruges til at omtale og følge op på aktiviteter 

i partiforeningen. Det gælder særligt i forhold til bestemte arrangementer. Der laves fx aldrig 

opslag om generalforsamlingen forud for begivenheden, hvilket er helt oplagt, selvom det måtte 

fremgå af nyhedsbrevet, men den har dog offentlighedens interesse, i hvert fald har lokale medier 

før været til stede. Et andet konkret eksempel er valgreceptionen i november, der heller ikke blev 

offentliggjort på Facebook. Den var selvfølgelig tiltænkt medlemmer, og der skal naturligvis også 

være en balance mellem aktiviteter særligt for medlemmer, som fremgår af nyhedsbrevet, og 

arrangementer for alle, eller med offentlighedens interesse. Her kunne man dog godt have lavet et 

opslag efterfølgende. Ikke alt skal naturligvis slås op på Facebook, det gælder naturligvis også 

bestyrelsesmøder. Men Facebooksiden bør bruges mere målrettet til arrangementer, hvor 

målgruppen både er medlemmer og den brede offentlighed. Det vil jo primært i langt overvejende 

grad være medlemmer, der kommer uanset. Man skal huske, at partiforeningens 

aktivitetergenerelt er oplagte muligheder for at engagere medlemmer – og rekruttere nye. Omtale 

af aktiviteter skaber synlighed og forhåbentlig deraf interesse og engagement, og det bør der være 

mere fokus på. Måske vil det være en god ide at udarbejde en decideret Facebook-strategi, hvis 

den ikke allerede findes?Der er i hvert fald potentiale for mere synlighed og fokus på 

partforeningens aktiviteter udadtil. 

 

Forslag 2 – fokus på internationale problemstillinger, fx til medlemsmøder og åbne 

arrangementer 

Selvom vi er en lokal partiforening, kan vi godt fokusere på emner og problemstillinger, der rækker 

ud over vores egen kommune og region – og i sidste ende nation. Oplæg og debat om 

internationale problemstillinger, fx om klimaforandringer, flygtninge, sikkerhedspolitik, 

verdensmål, internationale konflikter m.v. kunne være oplagte emner. Her kan vi inddrage SF’s 
internationale arbejde, tidligere ministre og folketingspolitikere – ikke mindst vores tidligere 

formand og udenrigsminister, Holger K., forskere, ngo’er (fx de organisationer, SF er kollektiv 

medlem af – flere af dem har lokaleafdelinger i Aalborg/Nordjylland), udenrigskorrespondenter, 

udsendte diplomater og medarbejdere fra regeringer og ngo’er osv. til at sætte fokus på globale 

emner og problemstillinger. Det ville blive nogle andre medlemsmøder, men det er værd at prøve 

af, om det har lokal interesse – vi kan jo altid gøre dem offentlige for at få flere med. 



Vi har fx før haft besøg af Jesper Theilgaard, som fortalte om klimaforandringer, og det var 

velbesøgt, så der burde være et potentiale for det. Det afhænger selvfølgelig også meget af emne 

og ikke mindst oplægsholdere. 


