
Referat bestyrelsesmøde d. 17/08 -2020

Dagsorden for bestyrelsesmøde SF Aalborg

Mandag den 17.August 2020 19:15 – 21:15

Lokation: SF Aalborgs lokaler

1. Godkendelse af dagsorden (2 min)

Godkendt med tilføjelsen af valg af sekretær som nyt punkt 2

2. Valg af indsuppleret sekretær:

Valdemar Hundebøll er valgt

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødet (2 min)

Godkendt

4. Orientering fra (20 min)
- Folketing
- Landsledelse
- Formand
- Andre

5. Folketingskandidater (15 min) (Drøftelse)

- Opdatering på hvor vi er ift. folketingskandidater.

Lisbeth Bech Poulsen vil ikke genopstille i denne kreds og siger tak for

denne gang. Vi siger tak for et kæmpe godt stykke arbejde.

Line stiller sit kandidatur til rådighed.

Jens stiller sit kandidatur til rådighed.



Allan stiller sit kandidatur til rådighed.

Der bliver lavet en dato af forretningsudvalget som er en deadline for at

skrive til Allan med ønske om at stille op og hvilken kreds man ønsker at

stille op i. Der bliver udformet nogle spørgsmål som man svarer på i sin

skriftlige indstilling til Allan. Forretnings udvalget minus Allan står for at

lave disse spørgsmål.

6. Medlemsmøde 14. September (20 min)(Drøftelse/Beslutning)

- Emne?

- Evt. i form af et intromøde

- vi ser på at lave et intromøde med pizza og øl nede i Karolinelund d. 14 september

inklusiv evt. ekstraordinær generalforsamling.

Alle resterende punkter bliver udskudt til et

ekstraordinært bestyrelsesmøde da vi går over tid

mandag d. 24 August med kalender lagt oveni som

punkt.

PAUSE (10 min)

7. Lokal leder-uddannelse (10 min)

Benjamin og Allan snakker om evt. uddannelse og vær OBS. på deadline 1/9

8. Plan for KV21 (Bilag 1 - Sendt til bestyrelsen) (20 min) (Beslutning)

9. Den nedsatte medlemsgruppe om KV21-kandidater (Evt. Bilag 2 - Sendes til bestyrelsen

efter arbejdet 12/8) (20 min) (Drøftelse)



- Hvilke potentielle kandidater er fundet?

- Har nye kandidater meldt sig?

- Evt. andre spørgsmål

10. Stillere til KV21 (5 min) (Orientering/Beslutning) (dette punkt udskydes)

- Minimum 50, som ikke er kandidater.

- Evt. Mål = 100

11. Næste møde (2 min)

- Herunder kalender for efteråret

12. Eventuelt (2 min)


