
Referat SF Nordjylland Bestyrelsesmøde  
1. Siden sidst 
2. Info fra: 

 Landsledelse, region, KKR.  
3. Landsledelsesvalg 

- Man kan opstille fra nu af ved at sende til: Henning Jørgensen 
- Der er valg til Nordjyllands mandat i landsledelsen på repræsentantskabsmødet d. 14. februar 
- Hvis man har spørgsmål til arbejdet,kan man kontakte Melina, som er vores nuværende LL-

medlem 
4. Opstilling til folketingsvalg 

Step 1: 
- Partiforeningerne holder medlemsmøde og prioriterer opstillingsformer i løbet af februar 
- Man kan finde vejledning til opstillingsformerne på SFs hjemmeside 
- Den opstillingsform vi besluttede sidst, har vi ikke afprøvet til hvad. Det er sideordnet 

prioriteret opstilling i enkeltmandskreds 
o Sideordnetbetyder, at stemmetallet bestemmer, hvem der bliver valgt.  
o Enkeltmandskreds:Man er øverst på listen i sin egen kreds 
o Prioriteret: Igennem urafstemning bliver resten af listen prioriteret (Dvs. nr. 1 i 

urafstemningen bliver nr. 2 i alle kredse undtagen deres egen) 
o Såfremt denne form bliver valgt: Hvis der er én der stiller sig til rådighed som 

folketingskandidat i en kreds, er den person valgt. Hvis der er flere, der stiller sig til 
rådighed i en kreds, skal der afholdes urafstemning lokalt (nok i april) for at vælge 
kandidat. En kandidat kan kun vælges i én kreds. 

Step 2: 
- Mandag d. 14. marts 
- Fællesmøde 18-19 

o Valg af opstillingsform 
- Generalforsamling og repræsentantskabsmøde 19-21 
Step 3: 
- Hvis der er flere kandidater i én kreds, så skal der afholdes urafstemning – Vi foreslår man 

afholder urafstemningen 4.-18. april 
Step 4: 
- Deadline for at melde folketingskandidater ind til SF Nordjylland er 16. maj 
Step 5: 
- Urafstemning i storkredsen om placeringen af folketingskandidater udenfor deres egen 

kreds30. maj - 13. juni (Nr. 1 i urafstemningen bliver nr. 2 i andre kredse end hjemkredsen 
osv., nr. 2 bliver nr. 2 i nr. 1’s kreds og nr. 3 i andre kredse) 

5. Evaluering af regionsrådsvalget 
a. Vi kom for sent i gang 
b. God koordinering af valgplakaterne 
c. Rammen for ansættelsen 

o Ansættelsen bør nok være dedikeret til Nordjylland, men på 10 timer 
o Med bil, så der kan komme hjælp til andre dele af regionen, end hvor den ansatte 

bor 
d. Facebook: 

o Skal opdateres løbende 
o Kommunikation ->Der er en, der poster på sin egen Facebook (eks. Lene el. Anna-

Grethe) og skriver derefter en besked til Lars eller en anden administrator (Lige nu 
Benjamin), som kan dele det oprindelige opslag.  



6. Evt. 
 


