
Referat Bestyrelsesmøde d. 12-04-2021
Deltagende: Jens, Bente, Finn, Melina, Magnus K, Benjamin, Lasse, Andre, Claudia,
Kristine, Peter, Astrid og Marlene

Afbud:

1) Valg af mødeleder
a) Lasse er mødeleder

2) Godkendelse af dagsorden
a) Godkendt med tilføjelse af punktet Aktivisme og høringssvar om

Egholm

3) Forretningsorden
a) ÆF 1 Konsekvensrettelse.
b) ÆF 2 Slet “Næstformanden er ansvarlig for udsendelse af dagsorden og

eventuelle bilag til denne.” fra punkt 6 Vedtaget
c) ÆF 3 “Bestyrelsen skal stemme om forslag, såfremt étmkedlem anmoder om

det. Efter mødeleders vurdering tages evt. en pro - kontra, før der umiddelbart
rykkes til afstemning. Sendes til SFs lovudvalget

i) Det har været debat om, hvorvidt det bør ligge en forretningsorden,
om det er modstridende med SFs love og hvorvidt det løser den
udfordring det forsøger at løse, med henblik på sørge for, at vores
debatter går ikke går i ring og/eller trækker ud og/eller tager langt tid.

d) ÆF 4 Indsæt nyt punkt 10, som lyder som følger “Forretningsudvalget er
fælles om udarbejdelse af nyhedsbrev, dagsorden og ad. hoc. opgaver. FU
fordeler internt hvem der har hovedansvar for opgaverne. Vedtaget

e) ÆF 5 redaktionel ændring, som FU får mandat til at foretage.
f) ÆF 6 erstat sekretær med referent i punkt 11 Vedtaget

4) Valgprogram
a) Melina indleder punktet, med en præsentation af valgprogrammets tilbliven.
b) Procedureforslag:

i) Bestyrelsen har 7 dage til at sende ÆF, så har redaktionsudvalget 7
dage til at kigge ÆF igennem med henblik på at lave en indstilling af
de enkelte ÆF til forkastelse/vedtagelse. Indstillingen drøftes på et tre
timers bestyrelsesmøde d. 26 april. Vedtaget

ii) Redaktionsudvalget har efter behov sprogligt tilrettet ændringsforslag.
Vedtaget



5) Valgforbundets indgåelse jf. vedtægterne
a) Debat:

i) I forhold til referaterne findes der ikke en dokumentation, for at
bestyrelsen har fået mandat til, at forhandle valgforbundet.

ii) Men eftersom valgforbundet har været præsenteret, og der har været
en generalforsamling, så har generalforsamlingen defacto godkendt
det.

iii) Der bør tages en afstemning om valgforbundet på et medlemsmøde.
b) Beslutning:

i) Vi laver en redegørelse på næste medlemsmøde. Hvor vi forklare
hvad og hvornår der er gået noget galt.

6) Forslag til Kommunalvalgkampsbudget (flyttes til mødet d. 3 maj)
7) Opgaver fra Generalforsamlingen (flyttes til mødet d. 3 maj)
8) Aktivitet m. SFU 15. April (ikke gennemført)

9) Aktivisme og høringssvar om Egholm
a) Indledning:

i) SF er på banen, men det ville være fedt, hvis der var nogle der lavede
noget aktivisme, inden høringsfristen d. 30 april. hvor der er
høringsfrist.

ii) Det opfordres til at Benjamin på vegne af SF Aalborg sender et
høringssvar.

b) Debat:
i) God ide med SF Aalborg høringssvar.

(1) Måske med spidskandidat og folketingskandidater som
medunderskrivere.

(2) Måske bare med SF Aalborg som afsender.
(a) Man kan godt bare sætte SF Aalborg på som afsender.

ii) God ide med aktivisme.
iii) Der giver mening at høre SFU ad om de vil lave noget aktivisme, men

både SF og SFU skal være engageret i projektet.
iv) Vi skal overveje, om det er den rigtige måde at indgå i modstanden, at

lave aktivisme, så sent i projektet.
v) Det foreslås at der nedsættes en gruppe på 2 personer der kan være

tovholdere på dette.
vi) Man kan eventuelt hente de eksisterende høringssvar, for at finde

inspiration/fakta.
vii) Konkret foreslås det, at der laves en happening i med eventuelt med

top 5 kandidater og SFU hvis de vil være med.
viii) Det forventes, at spidskandidaten er med.



c) Beslutning:
i) SF Aalborg sender et høringssvar, det sendes forbi Jens

eventuelt trafikudvalget.
(1) Benjamin laver høringssvar.

ii) Marlene vil gerne lave noget aktivisme. Marlene spørger Astrid
spørges om hun vil være med.

10)Orientering (ikke gennemført)

11)Næste møde
a) d. 26 april.
b) På næste næste møde, tages følgende punkter op.

i) Økonomi til valgkamp
ii) Opgaver fra GF

12)Eventuelt
a) Man bør overveje, om man skal mødes oftere, da debatten er vigtig.
b) Der afholdes ikke fælles aktivitet med SFU, da man ikke har nået at

planlægge dette.


