Referat fra Socialpolitisk Forening-SDs bestyrelsesmøde d. 6.9.17 kl. 16 hos Jesper i Kongensgade:
Tilstede: Kristen, Jesper, Ejgil og Peter.
Afbud fra: Poul Erik, Kaj F og Kaj M.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Peter blev valg.
Godkendelse af referat: Referatet fra d. 7.6.17 blev godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Drøftelse af sommerens møde med landsstyrelsen om foreningens fremtid:
Jesper aflagde rapport fra mødet. Man havde diskuteret grunde til at foreningen fortsat skulle
bestå. Her var fire grunde:
- Behovet for et tværfagligt og tværpolitisk forum.
- At være udenforskabets advokat
- En uafhængig stemme
- Forum for faglig refleksion og kritik.
Jespers oplæg indgik ikke direkte i drøftelserne, men der var en interesseret reaktion på Jespers
oplæg angående etablering af centrale og lokale arbejdsgrupper. Mødet havde mødet ingen
besluttende myndighed. Det er landsstyrelsen der har det. Jesper havde også på mødet nævnt
bladets betydning for foreningen.
Der er i bestyrelsen en usikkerhed om i hvilket omfang formanden for landsforeningen ser en større
inddragelse af lokalforeninger og medlemmerne som et aktiv for foreningen. Det er bestyrelsens
opfattelse at foreningens arbejde opkvalificeres ved i højere grad at inddrage lokalbestyrelser og
aktive medlemmer i foreningens politiske arbejde. Det gælder også høringssvar. Bestyrelsen vil
afvente landsstyrelsens reaktion på resultaterne fra mødet.
Det blev besluttet at foreningen indkøber et eksemplar af Knud Aarups nye bog til hvert
bestyrelsesmedlem. Jesper står for indkøbet.

5. Facebook, det centrale initiativ: Julie har tilbudt Kirsten hjælp til at lave en lokal facebookgruppe.
Kristen kontakter Julie for at finde en introduktionsdag i København. Kisten, Jesper og Peter er
interesserede i at tage til København. Maj-Britt tilbydes også at være med.
6. Kommunevalget: Jesper har fået tilbudt et arrangement med Steen Hildebrandt om FNs
bæredygtighedsprincipper også set med en lokal vinkel. Forslaget er d. 9 nov. kl ca. 19. Vi siger ja
og vil gerne betale for transport og sikre et lokale. Jesper afklarer med Julie. Kirsten kontakter Poul
Erik om lokaler. Vi skal også overveje at få nogle medarrangører.
7. Ejgils fremsendte materiale. Konklusion af snakken: På næste bestyrelsesmøde diskuterer vi ud fra
en medlemsliste hvilke muligheder der er for i højere grad kan mobilisere lokale
medlemsressourcer. Ejgil har allerede er forslag: at deltagerne bedes fortælle om hvilke
velfærdstrusler de oplever.
8. Evt. Kirsten har takket Stina for indsatsen og ønsker held og lykke med fødslen. Næste
bestyrelsesmøde bliver d.23.10. kl 16 i Væksthuset.
Peter, ref.

