
 Referat af 2. bestyrelsesmøde 2022  
Tilstede: Leif  -Andreas – Lars – Mogens – Kasper – Thomas – Jeppe  
Afbud: Elisabeth 
 
1: Fastlæggelse af dagsorden. 
Nedenstående dagsorden godkendtes. 
2: Referat godkendes med en enkelt tilføjelse. 
3: Medlemsmøde   
Der afholdes medlemsmøde d. 30. maj. Hovedemnet er folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. 
Andreas’ ’flyer’ udsendes som indkaldelse. Mindre emner er orientering om opstilling af 
folketingskandidater og etablering af arbejdsgrupper. Samtidigt søges kontakt til flest mulige medlemmer 
med henblik på kompetenceafklaring jf. tidligere diskussion. 
4: Folkeafstemning 
  Som tidligere aftalt deltager vi i de arrangementer, som vi måtte blive inviteret til. Kontaktperson er 
Andreas, hvilket meddeles. 
5: Kommunikation til medlemmer. 
 Den er endnu ikke etableret; Leif følger op med Rasmus Sprotte 
6: Forslag til proces for valg af folketingskandidat: 
 Vi følger det af Andreas fremsatte forslag. Orientering gives på medlemsmødet d. 30. maj. 
7: Evaluering af 1. maj. 
Det var et velbesøgt møde i gode rammer. Samarbejdet med Efterskolen var godt; det samme gjaldt 
arbejdet i arbejdsgruppen. Lars vil gerne fortsætte. 
8: Arbejdsgrupper – samtaleskabelon 
Det undersøges, om man kan trække på registret på lovlig vis. Det introduceres på medlemsmødet d. 30. 
maj, men arbejdet starter reelt i august. 
9: Referat fra Landsledelsen 
LM 2023 – 1.-2. april i Kolding 
Arbejdsgruppe om SF som åbent parti – medlemskampagne. 
Forberedelse af sommertræf. Det har ikke været muligt at finde et egnet sted, så nu 1-dag 27. august på 
Christiansborg (?) 
Arbejdsgruppe om at omdanne den grønne plan til realpolitik. 
10: Eventuelt. 
  Det blev bemærket, at det af hensyn til samarbejde skal ske orientering af bestyrelsen ved pressekontakt. 
Diskussionen var foranlediget af formandens udtalelser til medierne om folkeafstemningen. Formanden var 
ikke enig i kritikken, idet han mente, at dels var markeringen af udtalelserne som private tydelig og dels var 
partiforeningen på generalforsamlingen gjort opmærksom på holdningen. 
Partiforeningens tradition for (det står ikke i vedtægter) at orientere bestyrelsen og eventuelle kandidater 
om udtalelser/læserbreve m.v., der repræsenterer partiforeningen/partiet blev fremhævet. 
Eventuelle konsekvenser af diskussionen afventer yderligere overvejelser. 
 


