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Formalia
- Valg af mødeleder

- Benjamin
- Godkendelse af dagsorden

- Godkendt
- Godkendelse af referat

- Bliver eftersendt sammen med referatet fra i aften
- Deltagere

- Benjamin, Finn, Helene, Melina, Jane, Valdemar, Peter, Claudia, Kristine,
Magnus

- Afbud:

Forespørgsel fra FN-Forbundet
- Vi har modtaget en invitation til at deltage i live exhibition fra 8 oktober til 6 november
- Vi kan deltage gratis
- Hvad er forventningerne for vores deltagelse?
- Benjamin høre dem ad, om hvordan de tænker vi kan deltage, så tager vi den når vi

høre tilbage.

Status på valgkamp
- Melinas valgkamp er godt på vej, der er bestilt flyers, og plakater er der styr på.
- Testene er udfyldt.

- Klar anbefaling i forhold til alt for damernes
- Der er mange kandidater der gerne vil noget, og Melina prøver at sige ja til så meget

som muligt
- Melina har et samarbejde med nogle andre kandidater, hvor de markere sig på den

gode tone, ordentlighed og konstruktivt samarbejde.
- Der mangler lidt i forhold til karklude, som skal laves
- Der mangler også lidt i forhold til nogle kopper og klistermærker
- Der kommer et nyhedsbrev om en arbejdsdag i næste uge
- Det er spændende hvordan det samarbejde der er i forhold til de nordjyske

kandidater og kampagnemedarbejderen
- Kampagnemedarbejderen er i gang med en læringsproces, hvilket også er

fair, da hun er ny indenfor emnet
- Det opleves der er behov for at få præciseret de retningslinjer vi har i Nordjylland, i

forhold til aktiviteter i andres kandidater. Det står Benjamin for at bringe videre.
- I forhold til samarbejdet i den fremtidige valgkamp tager Finn fat i Nils Brøgger

Eventuelt
- Vi har fået en invitation til en debat, hvor de efterspurgte penge for at deltage.

- Vi har valgt ikke at deltage.
- Der er bestilt pære ud til toilettet.


