Referat Generalforsamling SF Aalborg 2022

1) Valg af dirigent
a) Serdal Benli er valgt
2) Generalforsamlingens gyldighed
a) Generalforsamlingen er indkaldt tidsmæssigt og dermed er
generalforsamlingen gyldig.
3) Valg af Referent
a) Magnus Kronborg er valgt
4) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsordenen er godkendt med den ændring, at der laves en indstilling om
behandling af regnskab på en ekstraordinær GF i marts.
5) Nedsættelse af stemmeudvalg
a) Jane, Andre og Claudia
6) Bestyrelsens beretning
a) Formanden præsenterer bestyrelsens beretning.
i)
Bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt
b) Formanden får ordet til at præsentere den konflikt, som et flertal I bestyrelsen
og medierne har observeret.
i)
Bestyrelsen opfordres til at tage et møde, som kan afklare hvordan vi
kan komme videre herfra.
7) Aktivitetsplan
a) Formanden præsenterer to aktivitetsplaner
i)
Den ene med valg I 2022
ii)
Den anden med valg I 2023
(1) Vi arbejder videre med valg I 2022
iii)

iv)
v)

Generalforsamlingen, giver bestyrelsen mandat til at indlægge
medlemsmøder I efteråret, såfremt der ikke bliver valg til efteråret, og
desuden giver generalforsamlingen mandat til at bestyrelsen retter
aktivitetsplanen til løbende.
Formanden skal desuden vende om dagene er korrekte med Peter, da
han har mange bemærkninger hertil.
Aktivitetsplanen med valg i 2022 er godkendt.

8) Budget
a) Formanden præsenterer budgettet
i)
Da der er en smule usikkerhed om hvad partiskatten konkret bliver, og
derfor udsættes punktet også til ekstraordinær generalforsamling.
ii)
Formanden får forlænget mandatet fra sidste generalforsamling til at
forvalte økonomien.
9) Indkomne forslag
a) Vedtægtsforslag lægges ved som bilag
i)
Ikke vedtaget
ii)
Vedtaget
iii)
Vedtaget

iv)
Ikke vedtaget
v)
Ikke vedtaget
vi)
Ikke vedtaget
vii)
Vedtaget
viii)
Vedtaget
ix)
Ikke vedtaget
x)
Ikke vedtaget
xi)
Ikke vedtaget
xii)
Ikke vedtaget
b) Vedtagelser på generalforsamlingen
i)
Forslag til vedtagelse på brugen af facebook (forslaget kommer med
som bilag)
(1) Generalforsamlingen vedtager ikke forslaget, men
pålægger bestyrelsen at lave en kommunikationsstrategi, samt
forsøger at finde en/flere ansvarlige for denne. Strategien
præsenteres på den ekstraordinære generalforsamling.
(således der kan findes en/flere ansvarlige på den)
(2) Herunder er det værd at holde sig for øje, at vi har fået en
parlemnetarisk platform, og at en række af vores aktiviteter,
som kan være fordelagtige at lægge op på facebook.
(3) Det tager en hel del arbejde at lave ekstern kommunikation, og
det arbejde skal kunne løftes, samtidig med der ikke kommer
for mange administratorer på fb siden.
(4) Bestyrelsen arbejder på at opdatere hjemmesidens
dokumentsamling løbende.
ii)
Forslag til vedtagelse om fokus på internationale problemstillinger til
åbne arrangementer og medlemsmøder (forslaget kommer med som
bilag)
(1) Generalforsamlingen synes, at forslaget har nogle gode
intentioner, og er glad for inputs til foreningens aktiviteter, men
forslaget vedtages ikke
(a) Generalforsamlingen opfordrer på den baggrund, at
bestyrelsen, til at holde øje med internationale emner.
(b) Det er også vigtigt at sige, at alle er velkomne til, at
melde sig til at stå for aktiviteter
10) Valg af kasserer
a) Selmer er valgt
11) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Finn (genopstiller), Melina (genopstiller), Jens (genopstiller ikke)
og Bente (genopstiller ikke)
b) Thomas Kjeldsen, Marlene Leig Andersen, Finn Karstenskov og Melina
Andersen er valgt
12) Valg af 3 suppleanter
1. Valdemar Hundebøll Benzon
2. Kristine Krogholm Haven
3. Maryan Mohamed Shire
13) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
a) Erik Haven og Jens Andersen er valgt som revisorer

i)
Inger Johansson er valgt som første revisorsuppleant
ii)
Lene Jørgensen er valgt som anden revisorsuppleant
14) Valg til regionsretpæsentantskabet
a) Claudia Simoni Huse Pedersen
b) Kristine Krogholm Haven
c) Andre Bjørnmose Dupont
d) Asbjørn Nordklitgaard Christensen
e) Philip Louis Fleron
f) Tobias Fosgrau
g) Melina Andersen
h) Benjamin Jørgensen
i) Thomas Kjeldsen
15) Valg af delegerede til SF Landsmøde
a) Claudia Simoni Huse Pedersen
b) Kristine Krogholm Haven
c) Valdemar Hundebøll Benzon
d) Inger-Kirstine Hundebøll Benzon
e) Andre Bjørnmose Dupont
f) Philip Louis Fleron
g) Melina Andersen
h) Peter Larsen
i) Benjamin Jørgensen
j) 1. suppleant Thomas Kjeldsen
k) 2. suppleant Marlene
l) 3. Suppleant Tobias Fosgrau
16) Valg af fanebærere
a) Melina Andersen
17) Eventuelt
a) Tak til vores dirigent
b) Tak til Marlene for at lægge lokaler til
c) Tak til medlemmerne for at melde sig til poster, godt med fed energi.

