
Referat bestyrelsesmøde 6/12-2021
1) Valg af mødeleder
2) Godkendelse af dagsorden

a) Godkendt
3) Valgkampsevaluering

a) Evaluering af kampagnen
i) Valgkampen har været en fælles kampagne, hvilket har været rigtig

godt.
ii) De store dage fungerede godt
iii) Plakatophængning fungerede rigtig godt
iv) Der var nogle gode, aktive og dygtige kandidater

(1) De spillede sig selv og hinanden gode
v) Der var mange aktive og mange forskellige, det var fedt.
vi) Koordineringen fungerede godt.
vii) En fælles flyer havde været fedt
viii) Valgkampen har været skide sjov
ix) god stemning igennem hele valgkampen
x) godt holdarbejde

(1) Stor ros til kandidaterne for at have hinandens ryg
xi) Partiliste har nok givet ro på i valgkampen
xii) Valgforbund er vigtige.
xiii) Der var lidt træg i opstart, men det er vi godt nok kommet efter
xiv) Partiliste vs sideordnet

(1) Der er jo både flere der gør mere hvis man har en rigtig
chance for at komme ind (sideordnet), hvor partiliste måske
giver mere sammenhold

(2) Det har måske lige så meget at sige, at vores projekt de sidste
fire år, har været at arbejde på at komme ind i byrådet, og
særligt de sidste to år.

xv) Der kunne godt have været brugt mere energi på sociale medier.
(1) De sociale medier kommer nok kun til at betyde mere, hvilket

gør det vigtigt at fokusere på fremadrettet (og særligt den
lange indsats)

(2) Vi skal huske at bakke hinanden op på sociale medier.
xvi) Godt vi har været gode til at dele vælgermøder
xvii) De brede politiske grundlag har været rigtig gode og vigtige. Her er

det særligt vigtigt at vi har været gode på nogle store røde
dagsordner.

b) Økonomi
i) Som det umiddelbart ser ud, så rammer vi budgettet.

4) Planlægning af GF
a) Der vælges to til at arrangere dette

i) Finn og Benjamin (og melina)
b) Dato 15/1

5) Næste medlemsmøde
a) Forslag om intro for nye medlemmer



b) Der vælges to til arrangementet
i) Melina (Thommas og Busse)

c) Medlemsmøde i januar (sammen med nytårskur) om kommunalpolitik og
kommunalpolitisk baggrundsgruppe

d) Der vælges to
i) Finn og Melina

6) Nytårskur d. 29/1
a) Vi skal fejre at vi har vundet et valg og vi har fået valgt to ind.

i) i må godt bruge nogle penge på dette arrangement.
7) Byrådsarbejde

a) Orientering om hvordan det tidligere har set ud
i) Der har tidligere været en gruppe der har mødtes en gang om

måneden, for at drøfte byrådsdagsorden og andre store politiske
dagsordner.

ii) Der har også været en model, hvor det har været bestyrelsen der var
baggrundsgruppe

(1) (det er det også i vedtægterne)
b) Drøftelse

i) Jane og Peter har gruppemøder inden hvert byrådsmøde Her skal
medlemmer være velkomne til at være med, hvis de har en særlig
interesse.

ii) Når det er bestyrelsen der er baggrundsgruppe, så må det være på
bestyrelsesmøder der bliver givet inputs.

(1) Kommunalpolitik skal ligge først på dagsordenen, så Peter og
Jane kan gå efter dette punkt, og så dem der er interesseret i
kommunalpolitik kan gå efter det.

iii) Man skal overveje hurtige digitale kommunikationsveje. (eventuelt en
med beslutningskompetence og en til debat)

iv) Baggrundsgruppe skal ikke bare være en snakkeklub, men et
forpligtende fællesskab, der arbejder for at understøtte
byrådsmedlemmernes arbejde.

v) Det er i udvalgsmøderne der er de mest interessante, og derfor er
mandag rigtig fine, fordi der er udvalgsmøder de andre hverdage.

vi) Der foreslås et FB forum for SF Aalborgs medlemmer, omhandlende
kommunalpolitik.

(1) Hvis vi får sådan et forum, bør man lave nogle meget klare
retningslinjer, som SKAL overholdes, ellers så kan man ikke
være derinde.

(2) Man kan overveje en anden platform
c) Beslutninger

i) Bestyrelsesmøder er om mandagen startes med kommunalpolitik
ii) Der bliver en lukket fb gruppe med bestyrelsen og

byrådsmedlemmer og suppleanter
iii) Vi ser tiden an med medlemsforum i forhold til engagement i

forhold til det.
(1) Der skal, såfremt der bliver behov for et sådan forum, så

vælges der en moderator, og der skal laves nogle
retningslinjer.



iv)
8) Orientering fra

a) Folketing
i)

b) Landsledelse
i) Vi har haft et kæmpe godt valg.
ii) Der blev snakket om finanslov.

(1) Gode SF aftryk (ikke bare fingeraftryk, men man håndaftryk)
c) Byråd

i) Der er høringsfrist fra 5 december 2021 til 2 januar 2022.
(1) Per Clausen har løftet et forslag om at forlænge fristen med en

måned.
(2) Vores grønne valgforbund arbejder på et høringssvar til

anlægsloven.
(3) Vi retter henvendelse til vores folk på christiansborg, om den

høringsfrist, gerne fra alle nordjyske byrødder og region
rødder.

d) Andre
9) Næste møde

a) 10 januar
10) Eventuelt

a) Vi evaluere hvornår bestyrelsesmøderne ligger i foråret, når vi ved mere om
byrådsarbejdes struktur/karakter

b)


