
SF Nordjylland møde 10/01-2023 kl. 19 Løkkegade Aalborg 
Tid Punkt Hvad indeholder punktet Referat 
19:00 Velkomst og formalia 

Thomas/AnnaGrethe 
Velkomst 
Ordstyrer, sekretær, er der afbud? 

Til stede: Thomas, AnnaGrethe, Jimmi, Henning, Melina, Lene, René, 
Chalotte (digitalt), Ivan, Anders 
Afbud fra:  

1905 Afslutning af opstillingsfadæsen Thomas orienterer Der er afsluttet på ”sagen”. Alle berørte partiforeninger får kr. 2.000,- 
Der er nye retningslinjer på vej. 

1910 Orientering fra regionsråd 
Lene og AnnaGrethe 

Regionsrådsmedlemmerne orienterer 
om arbejdet i regionen  

Er orienteres omkring: 

• Den fremtidige kollektive trafik. Der er et forslag i høring lige nu. 
Der er nogle bundne besparelsesopgaver, spredt ud over hele 
regionen. 
Der skal ses på planen igen til april. 

• AnnaGrethe sender forslaget ud til bestyrelsen for kommentarer. 

• Orientering omkring tilstand på sygehusene – bl.a. at der mangler 
mange senge pt. 

• Der er kommet en forøgelse af midler til akut-indsatsen fra staten 

• Sparede midler på akut-delen bliver brugt til behandling på 
sygehusene 

1945 Orientering fra KPLU 
Henning 

Orientering fra KPLU 
Herunder KKR 

Der har ikke været de store aktiviteter. 
Der kommer KL- og KPLU-møde snart. Der er vintertræf inden længe. 
Der har været afholdt et virtuelt KKR-møde. 

1955 Orientering fra LL Melina orienterer fra Landsledelsen Der har ikke været afholdt møder siden valget. 
Vi taler lidt om regeringens midt’er-projekt og hvor SF står i forhold til 
dette. 

2005 Årshjulet Nye datoer hertil 10 januar i Løkkegade 
Medio januar 
14 februar i Rebild (måske besøg af næstformændene) 
14 marts Generalforsamling  
Efter generalforsamling skal referat tilsendes banken. 
11 april 
8 maj (medlem og rep møde) Her har jeg tilladt mig at afvige fra 
systematikken da 1. maj jo ikke er en god mødedato. 
11.-13. maj Naturmøde 



5 juni 
7 august (medlem og rep møde) 
24.-27. August europæisk-, politisk folkemøde i Mariager 
4 september 
2 oktober 
6 november (medlem og rep møde) 
Og i 2024 
8 januar 
5 februar 
4 marts 
 
Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt kl. 19-21. 
Ved repræsentantskabsmøder møder bestyrelsen kl. 18 til spisning og 
bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmødet er kl. 19-21. 
Værten ved repræsentantskabsmødet står for bestilling af mad og drikke 
samt lokaler. Udgifterne afholdes af SFN. 
Der udsendes en ”to-do-liste” fra SFN til værtsforeningen i god tid før 
møderne. AnnaGrethe udarbejder ”To-do-listen”. 

2015 Pause   

2025 Nye medlemmer Strategi Hvordan får vi samlet op på de nye 
medlemmer? 
Status herpå 

Der er et forslag til standartinvitation til nye medlemmer på vej. 
Vi kan afvikle møderne på Regionshuset.  
Møderne afholdes i år den 19/4 og 24/10. 
Mødernes dagsorden er på plads. 
Hvert møde evalueres. 

2045 Evaluering af medlemsmøde 
Brønderslev 

Godt / Dårlig og forbedringer  Vi skal skille bestyrelsesmødet og repræsentantskabsmødet af. 
Thomas kommer med et forslag til typedagsordner for de næste møder 
ved næste møde. 

2100 Næste medlems og  
Repræsentantskabsmøde Rebild 14/2 

Hvem er tovholder 
Indlæg / oplægsholder 
Forplejning og indkaldelse? 

Nikolaj er underrettet og i gang. 
Vi spørger næstformændene om de kan deltage og koordinerer med 
Nikolaj eller om vi skal tage det emne, som Rebild beslutter. 
Husk bestyrelsesmøde kl. 18. 

2120 Økonomistatus Jimmi orienterer kort om vores 
økonomi 
 

Jimmi er så godt som klar med regnskabet. 
Det ser fornuftigt ud. 
Jimmi genopstiller ikke ved kommende generalforsamling. 

2125 Eventuelt Her kan intet besluttes.  



 Næste møde4/2 2023 Tilføjelser til dagsorden  

21:30 Tak for i aften   
 
 


