I det nu afsluttede år 2021 havde SF Aalborg én opgave, og det var at føre en exceptionel valgkamp, både
så vi kunne fastholde Lene Linnemann i Regionsrådet og så vi kunne komme ind i byrådet igen, så vi kan
gennemføre politik på kommunalt plan.
I 2021 startede vi med at køre online og holdte generalforsamling over nettet, hvor vi valgte en ny formand,
Benjamin Jørgensen. Efterfølgende fastslog vi navnene, der skulle på valg som kandidat 6-10 på
kommunalvalgslisten. I løbet af det sene forår begyndte vi at mødes mere og begyndte at strukturere en
valgkamp med valgudvalgsmøder og medlemsmøder. Dertil har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøder
mindst en gang om måneden.
Efter sommer startede indsamlingen af stillere, og vi nåede over de påkrævede 50 med i alt 88 stillere. I
september blev bestyrelsen enige med SF Nordjylland om at gå sammen om at ansætte en
valgkampskoordinator på deltid, som skulle koordinere valgkampen.
Valgkampen blev skudt i gang den 16. Oktober med et opstartsarrangement med workshops og taler. Ugen
efter var der plakatdag, hvor vi med stor succes fik ophængt lige under 1000 plakater overalt i kommunen.
Vores kandidater var ude på gaden OG til valgmøder næsten hver dag frem til valgdagen den 16.
November. Over 50 mennesker har bidraget på hver deres måde i løbet af valgkampen og SFs samarbejde
med SFU har sjældent fungeret bedre end det gjorde til dette valg. Valget har overordnet været en succes
for SF, både i hele landet, i regionen og i Aalborg kommune. SF fik 5,6 % af stemmerne, eller 6353 stemmer
i Aalborg kommune. Peter Larsen og Jane Østergaard blev valgt ind i byrådet med henholdsvis 1758 og 829
stemmer. Dertil blev Lene Linnemann genvalgt til regionsrådet med Anna-Grethe Sperling fra
Vesthimmerland. Lene fik 3074 stemmer. 8. Flest i Region Nordjylland. Dertil fik de andre Aalborgkandidater pæne valg, hvor Lasse Hjorthøj er blevet 1. Suppleant til regionsrådet.
SF Aalborg konstituerede sig sammen med Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten og gjorde Thomas
Kastrup-Larsen til borgmester igen. Peter Larsen er blevet medlem af ældre og omsorgs-udvalget og børn
og unge-udvalget. Jane Østergaard er blevet medlem af by og land-udvalget og sundhed og kultur-udvalget.
Dertil har SF forhandlet sig til følgende bestyrelsesposter:
• Aalborg Forsyning
• Aalborg Havn
• Musikkens Hus
• AKKC
• Lille Vildmosecentret
• Aalborghus Gymnasium
• Aalborg Katedralskole
• Kvinders krisecenter
• Det hem'lige teater
• Café parasollen
• FGU
• Ungdomsskolen
• Taleinstitut og hjerneskadecenter
Medlemsmæssigt havde SF en fortsat tilbagegang i starten af året, som det har været under
nedlukningerne i 2020 også. Til gengæld har der været en indsats for at få et bedre samarbejde mellem SF
og SFU, og det har resulteret i en lang række indmeldinger fra SFU. Dertil har vi også haft
medlemsfremgang på grund af valgkampen.
Desværre har Line Petersen trukket sig som folketingskandidat i Aalborg Vest, og bestyrelsen har været på
udkig efter en ny kandidat, men har ikke kunnet finde en endnu.
SF har haft et fantastisk 2021 og 2022 bliver endnu bedre
På vegne af bestyrelsen
Benjamin Risager Jørgensen, Formand.

