
Forslag 1; Byrådsarbejdet på flere hænder 

Motivation: Vi ønsker at få flere dedikerede øjne på byrådets arbejde, derfor ønsker vi at 

brede byrådsarbejdet i ud til flere medlemmer. Partiforeningen tæller noget nær 300 

medlemmer, men vi må konstatere, at byrådsarbejdet alt for ofte lægger på meget få hænder. 

Desuden er det for denne bestyrelse tydeligt, at der for ofte ikke er tilstrækkelig tid til at dykke 

ned i byrådsproblematikker, der dermed kommer til at mangle dybde i drøftelserne. 

 

Byrådsmedlemmerne har et ønske om at få flere medlemmers input til dagsordener til både byråds og ud-

valgsmøder – og ikke mindst få input i de større debatter, der løbende er i kommunalt regi. Tiltaget kan 

også være med til at flere får mere viden om det kommunale område, og der dermed også sker en politisk 

udvikling af partiforeningen. Der søges ikke efter eksperter, men medlemmer der gerne vil engagere sig i 

udviklingen i vores kommune. 

Vi håber på at dette tiltag vil forbedre dette ved at involvere flere medlemmer i udviklingen af 

vores politik. Vi håber, at flere medlemmer har lyst til at byde ind i arbejdet, hvis opgaverne 

bides ned og bliver mindre – således at der er andre måder at deltage i partiforeningsarbejdet 

end ved at sidde i bestyrelsen. Det er dog fortsat bestyrelsen, som lægger byrådsgruppens 

mandat. Samtidig er det ambitionen, at fire årlige medlemsmøder skal have byrådspolitisk 

sigte – dette skal dog vedtages under ”arbejdsplan”. Dette forslag er i første omgang et etårigt forsøg, som 

bestyrelsen inden næste generalforsamling vil evaluere på. 

 

Forslag; Der etableres en baggrunds og analysegruppe, som har til formål at læse dagsordner før 

byrådsmøder og udvalgsmøder, og bidrage til dybdegående og nuancerende diskussioner af 

problemstillinger, som klæder vores byrådspolitikkere bedre på til diskussionerne i byrådssalen 

og den offentlige debat. Gruppen skal optimalt sammensættes, så der er interesser inden for alle felter 

af byrådets udvalg. 

Baggrunds og analysegruppen skal arbejde inden for SF’s formål, og fremme SF Aalborg som partiforening. 

Gruppen arbejder efter konsensus. Ved uenigheder i gruppen bringes problemet op ved 

næstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen afgør beslutningen. 

Deltagere i gruppen er interesserede medlemmer – op til 8, der vil engagere sig og bruge tid forud for ud-

valgs og byrådsmøder. 

Gruppen udpeges i første omgang på generalforsamlingen. Ved frafald kan bestyrelsen løbende supplere, i 

samråd med byrådsgruppen. Byrådsgruppen fastlægger mødefrekvens og form for gruppen i samarbejde 

med gruppen. 



OBS. Såfremt forslaget vedtages udpeges interesserede til posterne efter bestyrelsesvalget under et punkt 

11a. 

 

Forslag 2, 3 og 4; Mere ansvar ud til medlemmerne 

Fælles motivation (men vi debatterer og stemmer separat om grupperne, derfor adskilte forslag); Vi ønsker 

at brede mere af arbejdet i partiforeningen ud til medlemmerne. Partiforeningen tæller noget nær 300 

medlemmer, men vi må konstatere, at der er langt imellem at vi ses. Vi håber på at dette tiltag vil forbedre 

dette ved at involvere flere medlemmer i udviklingen af partiforeningen. Desuden er det for denne besty-

relse tydeligt, at der er for mange opgaver, der lander på for få hænder – og oftere end vi synes er forsvar-

ligt, så tabes nogen af dem. Vi håber, at flere medlemmer har lyst til at byde ind i arbejdet, hvis 

opgaverne bides ned og bliver mindre – således at der er andre måder at deltage i partiforeningsarbejdet 

end ved at sidde i bestyrelsen. 

 

Forslag 1 

Der etableres en arbejdsgruppe med ansvar for medlemsmøder – maks 4, herunder vælger 

bestyrelsen på sin konstituering én tovholder, så gruppen er på 5 i alt. 

Ved frafald kan alle gruppen suppleres, dette forestår bestyrelsen i samråd med gruppen. Grupperne kan 

ved større arrangementer inddrage flere medlemmer i opgaveløsningen. 

Arbejdsgrupperne skal arbejde inden for SF’s formål, og fremme SF Aalborg som partiforening. 

Grupperne arbejder efter konsensus. Ved uenigheder i gruppen bringes problemet op ved 

næstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen afgør beslutningen. 

OBS. Såfremt forslaget vedtages udpeges interesserede til posterne efter bestyrelsesvalget under et punkt 

11b. 

 

Forslag 2 

Der etableres en arbejdsgruppe med ansvar for sociale arrangementer - maks 4, herunder vælger 

bestyrelsen på sin konstituering én tovholder, så gruppen er på 5 i alt. 

Ved frafald kan alle gruppen suppleres, dette forestår bestyrelsen i samråd med gruppen. Grupperne kan 

ved større arrangementer inddrage flere medlemmer i opgaveløsningen. 

Arbejdsgrupperne skal arbejde inden for SF’s formål, og fremme SF Aalborg som partiforening. 

Grupperne arbejder efter konsensus. Ved uenigheder i gruppen bringes problemet op ved 

næstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen afgør beslutningen. 



OBS. Såfremt forslaget vedtages udpeges interesserede til posterne efter bestyrelsesvalget under et punkt 

11b. 

 

Forslag 3 

Der etableres en arbejdsgruppe med ansvar for information, som minimum 

Nyhedsbreve og SoMe – maks 2, herunder vælger bestyrelsen på sin konstituering én tovholder, så gruppen 

er på 3 i alt. 

Ved frafald kan alle gruppen suppleres, dette forestår bestyrelsen i samråd med gruppen. Grupperne kan 

ved større arrangementer inddrage flere medlemmer i opgaveløsningen. 

Arbejdsgrupperne skal arbejde inden for SF’s formål, og fremme SF Aalborg som partiforening. 

Grupperne arbejder efter konsensus. Ved uenigheder i gruppen bringes problemet op ved 

næstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen afgør beslutningen. 

OBS. Såfremt forslaget vedtages udpeges interesserede til posterne efter bestyrelsesvalget under et punkt 

11b. 


