
Referat for bestyrelsesmøde SF Aalborg

Mandag den 4.4 2021 18:30 – 21:00

Lokation: Løkkegade 20

Tid Aktivitet Indhold Referat

5 min. Formalia ● Valg af mødeleder
● Godkendelse af dagsorden
● Godkendelse af referat

Tilstede: Benjamin, Thomas, Marlene, Magnus,
Finn, Busse, Jane, Valdemar, Asbjørn, Kristine.

Afbud: Claudia, Lasse

40 min. Orientering fra byråd med
debat

Peter og Jane orienterer om aktuelle sager
hver især. Fremmødte lytter og noterer
punkter til drøftelse efter orienteringen.

Derudover så skal Marlene ind som 1.
Suppleant

Der er også en opdatering om
medlemsmøde m. Fokus på
kommunalpolitisk arbejde

Jane orienterer.

Forslag om krydstogsskibe på vej.

25. april går Jane på orlov – til 1. Juni.

På sidste byrådsmøde fyldte en mødedato som
venstre ville have flyttet.

Anden omgang af redegørelsen for udbyttesagen er
udkommet. Der er lige så stor fejlprocent i resten af
sagerne, fordi kommunen har taget initiativet. Hvis
de vil have erstatning, skal de anlægge sag – og det
kan blive dyrt for kommunen.

Jane er valgt til KL’s repræsentantskab.

Mere tid til kerneopgaven -> lagt ud på kommunens
hjemmeside at man kan melde ind.

Unges manglende mentale trivsel – der skal
arbejdes med forslag. Det er strukturelt ift vores
uddannelser, hvor de unge presses. Det er svært for
kommunen at gøre noget ved. Psykologhjælp er jo
symptom behandling. Måske vi politisk skal
debattere retorikken om de unge fra kommunens
side.



Vi skyder medlemsmødet om kommunalvalg til
efter sommer, gerne August – eller sammen med
budgetmødet.

10 min. Kommunalpolitisk
landsmøde (28-29. Maj)

Der er indkaldt til landsmøde, og der er
mulighed for at komme afsted hvis man
vil. Vi har 7 delegerede, som skal vælges
på et medlemsmøde

Der må meget gerne tage 2 afsted. Peter tager
afsted, og Thomas overvejer det.

5 min. PAUSE

40 min. Folketingsvalg Hvad vil vi med folketingsvalget som
forening? – Målsætning

Hvad skal vi forberede til et efterårsvalg?

Pengene fra partiskat går til centralt, det er
kritisabelt.

Der er mulighed for at føre en fælles valgkamp
mellem sfu og sf Aallborg, når begge har valgt
Melina som kandidat. Vi kan lave fællesskab denne
gang.

Godt for os som partiforening at få en valgt i
kredsen.

Digital valgkamp – det skal folk klædes på til – kan
vi som partiforening gøre noget?

Der er to tomme kredse. Mener vi at nogen skal
udfylde dem – og hvad er vores forventninger, når
de kommer ind så kort tid før et valg? Der står
muligvis ikke nogen villige klar.

- Hvis de ikke kan tage valgmøderne, er det
okay.

- Vigtig ikke at stille op til noget, som man
ikke vil vælges til.



”Vi skriver ud i et nyhedsbrev til medlemmerne om
mulighed for at stille op. Frist 23. April. Såfremt to
eller flere melder sig, bliver der urafstemning.”

Mål:

Få valgt Melina til Folketinget, samt to sf’ere valgt i
Storkreds Nordjylland

Få mindst 50 aktive

Få flere kandidater

Praktisk socialisme: Sommerrengøring med
oprydning og udrydning

Sørge for at passe på hinanden

30 min. Budget Vi skal lægge budget for 2022 ud fra den
ekstraordinæres GFs besluting

Benjamin har lavet et udkast ud fra
Selmers udkast – Sendt som bilag

Nye lokaler – Eller nye låse og nøgler +
større renovation?

Aktiviteter sænkes i forhold til budgetforslagt på
30.000 kr til 15.000 kr

Derudover undersøges der om vi har mulighed for
at få tilskud til FT valgkamp.

Derudover undersøges der om det er muligt at øge
SF Nordjyllands huslejetilskud.

Vi skyder resten af punktet til mødet i maj grundet
problemer med uret.

15 min. Folkeafstemning om
forsvarsforbeholdet

Vi skal forventningsafstemme ift.
kampagne. Hvor meget energi skal der
bruges på plakater, uddelinger, debatter?

Medlemsmøde

Orientering om valgformænd, valgstyrer,
valgtilforordnede og fri tilmelding

Vi vil ikke bruge penge til på det - vi vil kun
distribuere hvis chr.borg sponsorer dem.

Vi skal således kun have en mængde plakter, som
en lille gruppe kan stå for distributionen af;
200-ish.

Vi vil gerne bruge kræfter på debatter, og ser helst
at vores FT kandidater tager dem, så de kan øve sig.



Asbjørn har ikke fundet oplægsholdere til
medlemsmøde.

Som valgtilforordnede har: Melina, Benjamin,
Valdemar, Thomas har meldt sig. Melina og
Benjamin er valgledere.

10 min. Intern kommunikation via
Facebook og Messenger

Skal vi have et Aalborg-centreret
medlemsforum (Ét medlem vil gerne være
administrator)?

Er der stadig et behov for at oprette intern
messenger-gruppe mellem bestyrelse +
valgte?

Pointer i debatten:

Gør det muligt for flere at deltage.

Byrådsmedlemmer skal tjekke ind i det.

Alle mand kan mene, at de får lige ret til at påvirke
vores byrådspolitikkere/valgte.

Flere kan kom til orde om emner, som vi i bestyrelsen
ikke har lige så meget indsigt i.

Måske vi bør i stedet udvikle et ideforum for
medlemmer til medlemmer – ikke et medlemsforum.
Du kan ikke forvente, at de valgte svarer på din
henvendelse her.

Energi på at vedligeholde rummet – har vi dem?

Vi lader fb-gruppe ligge i koma, indtil der er et
andet energiniveau.

Vi opretter en messenger-tråd til hurtig afklaring,
og påmindelser.

5 min. Lokal leder-uddannelse Der oprettes lokal leder-uddannelse.

Er der nogen, der vil med?

Hvis det kommer med god varsel, så kan vi måske
finde folk der både er intereseret og gode bud på
fremtidens lokale ledere.



2 min. Eventuelt Referat og dagsordener skal sendes ud til
interesseret i SF Aalborg. Vi følger op på om de når
vores hjemmeside først og fremmest.

April medlemsmødet kan ikke afholdes.

- Der opfordres til vi bruger mere tid og laver
et bedre udgangspunkt til at tage stafetten
med det, når første ide går i vasken.

Magnus bistår FU imens Marlene er i byrådet.


