
SF Nordjylland møde 23/8 ’22 kl. 19:00 Christiansminde 
Adresse: Pavilion Christiansminde, Kristiansmindevej 34, 9670 Løgstør 

Til stede: AnnaGrethe, Jimmi, René, Torkild, Melina, Charlotte, André, Thomas, Erik, Jane, Theresa, Anders 

Afbud fra: Ivan, Claudia, Kristine, Benjamin, Henning, Frank, Helle, Lene 

Tid Punkt Hvad indeholder 

punktet 

referat 

19:00 Velkomst og formalia 

Thomas/AnnaGrethe 

Velkomst 

Ordstyrer, sekretær, 

er der afbud? 

Vi kontrollerer vores mailinglister, for at sikre at alle er på… 

 Orientering fra 

regionsråd 

Lene og AnneGrethe 

Regionsrådsmedlemm

erne orienterer om 

arbejdet i regionen  

Der arbejdes på budgetterne. Den store trafik, hvor der mangler 44 mio. kr. Det er et nationalt 

problem i regioner og kommuner især på baggrund af brændstofpriserne.  

 Orientering fra KPLU 

Henning 

Orientering fra KPLU 

 

 

Herunder KPL-møde 

Der er ikke sket noget i hverken KKR eller KPLU siden vores bestyrelsesmøde, så der kan henvises til 

referatet derfra. Jeg skal til SFs Sommertræf d 29., hvor der også er KPLU-møde. 

Jeg minder om mødet for regions- og byrødder d 7. september. Jeg indkalder en af dagene! 

 Orientering fra LL Melina orienterer fra 

Landsledelsen 

Der er møde igen den 5/9, men der har ikke været LL-møde siden sidst. 

Der er fra LL kommet en udmeldelse omkring vores 16 krav til valgkampen. 

 Økonomistatus 

Jimmi 

Jimmi orienterer kort 

om vores økonomi 

 

Jimmi orienterer. 

 Orientering omkring 

valgkamp 

Kandidater og 

koordinatorer 

Der har været kandidatmøde i sidste uge, hvor der bl.a. blev debatteret etiske spilleregler. Vi fører 

kampagne efter devisen “Vi spiller hinanden gode”. Her er aftalen: 

 

Principper for prioritering og valg af topkandidater til SFs liste til byrådsvalget 

Etiske retningslinjer for SFs Folketingskandidater i 

Nordjylland 2022 

1. Vi kæmper først og fremmest for SF 

● Fællesskab gør stærk. 



● Kandidaterne er forpligtede på SF’s valgprogram og til på baggrund af valgprogrammet at 

føre en fair valgkamp. Det indebærer bl.a. at der ikke må føres valgkamp for en af 

kandidaterne på en sådan måde, at de andre kandidater direkte eller indirekte bringes i 

miskredit. SF-kandidater er medspillere – ikke modspillere. 

● Hold ikke kortene tæt til kroppen. Kig ud over egen næsetip. 

● Brug hinanden indbyrdes – og hold de aftaler der laves indbyrdes. 

● Når du er kandidat for SF, skal du være opmærksom på, at du også i dit privatliv bliver 

repræsentant for SF, og derfor skal du tænke over din opførsel. 

● Hvis en kandidat inviteres til et bestemt arrangement, så kan man sige ”ja tak” uanset om 

det er i ens egen opstillingskreds. Den lokale partiforening skal dog altid orienteres. Hvis 

det er muligt, skal den lokale kandidat inviteres med. Hvis en kandidat/partiforening selv 

tager initiativ til en aktivitet (f.eks. møde, annonce) i en anden kreds, skal det ske med 

accept fra de(n) lokale partiforening(er).  

 

2. Valgkampens debatter og aktiviteter 

● Der er frit spillerum i debatten inden for de rammer SFs politiske program sætter. 

● Man kritiserer ikke hinanden i pressen. 

● Bringer man som kandidat aktivister ind i valgkampen er man ansvarlig for deres 

deltagelse heri. 

● Man skal være opmærksom på at internetdebatter skal behandles som “virkelige 

debatter” 

● Der er forskel på generelle arrangementer og temaarrangementer. Til generelle 

arrangementer er det som hovedregel altid den lokale kandidat, som deltager. Til 

temaarrangementer, hvor der ønskes særlig viden om et bestemt tema, er det 

hensigtsmæssigt at trække på en kandidat med kompetence på området, men det skal 

ske i forståelse med den lokale kandidat. Se listen over kandidaternes spidskompetencer 

og interesser. 

● I de regionale medier (TV, radio, Nordjyske) og andre arrangementer med regionalt sigte, 

hvor arrangøren ikke har forespurgt en specifik kandidat, er det urafstemningens nr. 1, 

der får arrangementet. Hvis nr. 1 er forhindret, er det nr. 2. der skal afsted og så 

fremdeles. 



● Gå efter bolden, ikke personen – både internt og eksternt 

 

3. Kandidaterne er kolleger 

● Det vigtigste er et godt valg for SF – dernæst de personlige mål. 

● Vi taler med hinanden - ikke om hinanden. 

● Uenigheder tages op på kandidaternes møder. 

● Indbyrdes konkurrence skader SF, og bl.a. derfor skal man opføre sig kollegialt overfor de 

andre kandidater. Jo bedre det går SF, des bedre går det for den enkelte – jo bedre det 

går for den enkelte kandidat, des bedre går det for SF. 

 

4. Økonomi og valgmateriale 

● Det tilstræbes, at der ikke bruges private penge i valgkampen, medmindre det er 

bagateller. 

● Al økonomi skal gå igennem lokalafdelingens kasserer jf. SFs opdaterede vejledning 

● Den enkelte kandidat kan vælge at lave temamateriale under hensyn til ovenstående. Al 

materiale skal grafisk være i SF udtryk dog. 

● Den enkelte kandidat og lokalafdelingerne har fuld åbenhed omkring valgkampsøkonomi 

med storkredsen, og gerne også med medierne. 

 

 

Ca. 

20:00 

Kort pause Der hentes kaffe og 

kage 

 

 Oplæg  

 

Og 

 

Debat  

Jane Bonnerup giver 

et oplæg om Grøn 

Energi med 

efterfølgende debat. 

Jane informerer om tiltag, planer og ideer fra Vest Himmerlands kommune. Efterfølgende debat i 

plenum. 

 Eventuelt Her kan intet 

besluttes. 

 

21:00 Tak for i aften   
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