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referat, bestyrelsesmøde 7. juni 2021 kl. 19.00
mødelokale 2, biblioteket i Rønne

dagsorden:

1: godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt. 6
godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15.. august 2020 bilag 1

2: generalforsamling dato (NB: landsmødedelegerede)
sted

3: valgprogram hvad? bilag:  valgprogram fra 2017 (er udsendt)
hvordan?
hvem?
hvornår?

4: valgkamp den seneste meningsmåling bilag: er udsendt
- Leif gennemgår & kommenterer
kampagnestrategi bilag 2
plakater
flyers
brug af Tidende

4a: landsmøde landsmødeforberedende møde bilag 3: indkaldelse til landsmøde
5: ansøgning fra SFU SFU søger om støtte til sommerlejr
6: resten

referat:

ad 1: dagsorden og referat godkendt

ad 2: vi holder generalforsamling den 4. august 2021 kl. 19 i Østerlars Multihus

ad 3: a: valgprogram: form/indhold:  

- præambel der dækker de tre områder SFs menneskesyn, SFs opfattelse af forholdet mellem

individ/civilsamfund og “samfundet”/myndighederne, og SFs vision for Bornholm 2030, 

- tre prioriterede områder: Børne- og ungdomsliv; Natur, miljø, klima; Ældrepleje

- et afsnit om hvert af områderne Børn (dagpasning og folkeskole), Ungdomspoitik

(aktiviteter, udsatte unge, uddannelse), Beskæftigelses- og erhvervspolitik, Udsatte/sårbare

borgere, Ældrepleje, Fritids- og kulturpolitik, Civilsamfundet, Bornholms udvikling,

Natur- og miljøpolitik, Klimapolitik og eregipolitik, BRKs udvikling, Kommunens drift,

Seniorliv

- tre prioriterede områder: Børne- og ungdomsliv; Natur, miljø, klima; Ældrepleje

- hvor der er overensstemmelse, knyttes områderne an til FNs verdensmål

b: valgprogram: proces & tidsplan:

1: primo juni: - nyhedsbrev snarest hvor der indkaldes interesserede medlemmer til

at skrive første udkast til de forskellige områder (1-2 personer til

hvert) 

2: primo juli: - de forskellige udkast/bidrag sendes til formanden

3: juli: - redaktionsudvalget (formand & næstformand) sammenskriver

bidragene

4: primo august - redaktionsudvalgets udkast diskuteres på et medlemsmøde

5: medio august - redaktionsudvalget tilretter udkastet i overensstemmelse med 

medlemsmødet

6: ultimo august - et medlemsmøde godkender (eller forkaster) valgprogrammet

7: primo september: - valgprogrammet offentliggøres efter budgetdebatten er døet ud
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ad 4: valgkamp:

- Leif gennemgik & kommenterede den senesste meningsmåling:

- kun omkring 100 stemmer fra Enhedsisten & vi har det 2. mandat

- i første omgang skal vi hente stemmer fra socialdemokratiet, de radikale og

Enhedslisten

- konstruktive modforslag til de andre partiers udspil i valgkampen

- flyers:  alle kandidater får en personlig flyer, Lars kontakter Christiansborg for

skabeloner/dummies

- plakater: vi vil forsøge (pm til den bornholmske presse) at udskamme de øvrige partier

til at gå med til at undlade at hænge plakater op denne gang med henvisning

til klimabelastningen (i en artikel fra 21. maj 2019 når Politiken frem til at det

seneste folketingsvalgs plakater havde kostet 25 millioner kroner for 1,2

millioner plakater med et samlet klimaaftryk på 1.500 tons Co2)

i plakaternes sted agter vi at indkøbe buske og træer til udplantning efter

valget - måske: vi opretter en idébank for idéer til bæredygtige erstatninger

for valgplakater

desuden: - pressedebat – det gælder om at være hurtigt ude!

- partiindlæg i Bornholms Tidende – skrives af spidskandidaten med input fra

og godkendelse af bestyrelsen og kandidater

- diverse valgprogrammer i DR og TV2. Her må emnet afgøre hvilken

kandidat, der deltager. Listens nr. 1 og 2 prioriteres, men alle kan byde ind. I

visse program-set-up vælger medierne hvem de inviterer.

- afslutningsdebatter i DR og TV2 – spidskandidaten

- “gammeldags” vælgermøde (hvis der bliver nogle) – emnet og mulighederne

må afgøre hvem, der deltager.

- torvemøder – samlet deltagelse i ”Store Torvedag”. Derudover bør vi søge at

være tilstede i Nexø, Aakirkeby, Hasle, Svaneke og Allinge i ugerne op til

valget. Der bør være mindst 3 deltagere (helst flere) og mindst 1 kandidat

(helst flere) tilstede.

- sociale medier – aktiviteterne bør koordineres

- koordinering – generelt har vi brug for en samlet koordinering af og oversigt

over kampagneaktiviteter for at sikre, at vi kan bakke hinanden op.

ad 4a: udskydes til næste (bestyrelses)møde

ad 5: vi bevilgede 1.000 kr. til SFU (landsorganisationen) til deres sommerlejr

ad 6: Jeppe foreslår at formøderne til møderne i økonomiudvalget afvikles digitalt og tilbyder at stå for

teknikken. Mødet nikkede til idéen. 

referent:

Lars
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