
Referat bestyrelsesmøde 02/05-2022
- Tilstedeværende

- Marlene, Kristine, Valdemar, André, Benjamin, Melina, Magnus, Thomas,
Peter

- Afbud: Finn, Lasse
- Formalia

- Valg af mødeleder
- Benjamin

- Godkendelse af dagsorden
- Tilføjelse af nemid/mitid Inden opdatering om valg af FT kandidater i

vest og nord
- Tilføjelse af punkt om budget til punktet om foreningen skal op i gear

op til folketingsvalg
- Godkendelse af referat

-
- Orientering fra byrådet med debat

- Marlene har haft mulighed for at snakke om ulighed i sundhed, samt unge og
sundhed.

- I forhold til unge og sundhed, så vil vi prioritere forebyggelse i forhold
til mental sundhed og mistrivsel.

- Vi skal være opmærksom på, at vi som politikere har skabt de
systemer (uddannelsessystemet)  som giver ungdommen
mistrivsel.

- Der var en drøftelse af den værktøjskasse for mulige transport, men ikke
truffet nogle beslutninger.

- Der er drøftet en cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg, hvor sikkerhed
prioriteres højt.

- Vores punkt om landstrømsanlæg til krydstogtskibe er sendt i teknik og
miljøforvaltningen, som skal kvalificerer beregningerne.

- Så kan det blive inddraget i budgetprocessen.
- Det var også på port of aalborgs bestyrelsesmøde dagen efter.

- Vi har et forslag til næste byrådsmøde, sammen med valgforbundet, om der
skal være en plantebaseret mulighed i offentlige køkkener.

- Man er gået i gang med at finde temaerne i udvalgene, som skal prioriteres.
- Derfor skal vi kort efter sommerferien samle op på udvalgenes forslag.

- Kampagne om forsvarsforbehold
- Plakatopsætning d. 7 maj
- Uddelinger lørdag d. lørdag d. 21 maj og fredag d. 27 maj.
- Lav aktiviteterne til FB begivenheder.

- Foreningen skal op i gear op til folketingsvalg
-

- Budget
- Henstillingen til kommunalvalg slettes
- Ellers godkendes det forelagte budget, med note om, at SF Nordjylland tager

husleje op.



- Deltagelse i Pride 9/7
- Vi vil bede SF Nordjylland om at betale for en bod, da de også betaler for

Hjallerup marked og lignende.
- Kristine vil gerne være med, vi håber på en fra SFU vil være med, og så skal

vi finde en fra bestyrelsen som tovholder.
- Ringerunde i forbindelse med urafstemning

- FUs indstilling er vedtaget.
- Det er umiddelbart FT kandidater der ringer rundt.
- Valdemar og Thomas laver et talepapir

- Opdatering om valg af FT kandidater i vest og nord
- Der er valgt Lasse og Thomas i hhv Vest og Nord.
- Der er ikke andre opstillede.

- Procedure ift sognebåndsløsere
- Efter anmodningen skal vedkommende kontaktes telefonisk af formand eller

næstformand, med fokus på vi uddybelse af årsagen til flytningen af
partiforening

- Derefter fremsendes en skriftlig begrundelse til bestyrelsen
- Derefter skal ansøgningen vurderes i bestyrelsen
- Ovenstående procedure er godkendt

- Eventuelt
- Der kommer et stort fællesmøde med det grønne valgforbund og en masse

grønne organisationer måske d. 21 juni.
- Asbjørn fratræder sin post som SFU repræsentant i bestyrelsen.
- Nye lokaler:

- Nogle skal kigge på nye lokaler - der skal findes ansvarlige på næste
møde.


