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Referat arbejdsudvalget
mandag den 14. maj 2018 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottesen

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth
Arbejdsudvalgsmedlem, Ole Kjær

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Poul-Erik Svendsen

1.

Ej Mødt

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

Afbud

X
X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige pubkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

A. De Centrale Udvalg
Mustafa, integrationsudvalget, har ansøgt om penge til arrangement.
Hej Niels Ole,
Nu har jeg været i kontakt med oplægsholderne til vores regionale arrangement i Fredericia, lørdag den 25. august 2018
- Integrationsudvalget.
Jeg har modtaget følgende tilbud:
- Øzlem Cekic: 19.000 plus transport. MEN hun er villig til at høre tilbuddet fra vores side?
Hendes evt. tema vil handle om ”Vejen til Integration!” oplæg, spørgsmål og dialog.
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- Razan Haugaard: 3000 kr. plus transport og moms, oplæg og dialog
Hendes evt. tema vil handle om ”Hvordan få vi tosproget kvinder ud på arbejdsmarkedet? og Bryd på Social Kontrol!”
Hun er chefkonsulent og foredragsholder på området med flere års erfaring.
- Deniz Serinci: 2500 kr. plus transport og moms ca. 1 times oplæg og spørgsmål.
Hans evt tema vil handle om ”Radikalisering og dansk - syrisk krigere, hvordan forebygger vi bedst radikalisering!”
Han er journalist, forfatter og mellemøstekspert og kendt på området og medierne.
- Jeg har desuden talt med Turan Savas fra S-byrådsgruppen i Fredericia. Han har booket lokalet hos 3F for os gratis.
- Foreplejning inkl. frokost, kage, kaffe, the og drikkevarer - vil være omkring 3500 - 5000 afhængigt af antallet. Ellers vi
kan bare gøre som vi har haft i Middelfart for leden. Det var pænt og regner med ikke kostet ret meget.
Hvis du give dine bemærkninger i forhold til priserne, kan jeg gå igang med at forehandle dem eller lande aftaler med folk.
Vi mener fra Udvalgets side, at vi skal bruge navne der tiltrække vores medlemmer til arrangementet, hvilket er mening
med aktiviteten. Vores med-medlemmer i udvalget fra København og Sjælland, har en bedre situation, afstanden er kortere,
transportsmuligheder er bedre, de kan afholde på Christiansborg hvilket er i sig selv tiltrækkende, desuden de fleste politikere
og debatører er derfra, derfor muligheden for at overtale om en gave + transport er større.
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Mustafa Adham-Bey
Næstformand, Integrationsudvalget, Socialdemokratiet
M: +45 6170 9689. W: www.adham.dk
Niels Ole: Der er langt over hvad vi kan bevilge. Har sagt det til ham tidligere. Har sagt at grænsen ligger på ca.
5000,- kr. Kan man nøjes med en enkelt oplægsholder og så holde den en aften?
Kan vi ikke finde nogen inden for egne rækker.
Vi henholder os til retningslinierne.
Niels Ole tager kontakt.

b.

Ep-valgudvalg:
Hvem skal sidde i udvalget?
Gitte, Jan og Tina vil gerne være med. Jørn er med på sidelinien.
Vi skal finde en kampagneleder. Skal vi spørge Christel om hun har et navn?
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c.

Status på vore to EU-arrangementer den 19. maj i Middelfart.
Der er tilmeldt 23 til på lørdag. Gruppearbejde. Christel skal rundt til alle grupper.
Gitte laver, sammen med Christel, nogle spørgsmål til deltager.

d.

Evaluering af repræsentantskabsmøde den 21. april.
Niels Oles beretning var den bedste hidtil.
Der var en god debat.
Der skulle have været mulighed for kandidater til hovedbestyrelsen kunne komme på talerstolen og præsentere sig.
Kan vi gøre det anderledes når Mette er på?
Kan vi få delegerede til at sende spørgsmål på forhånd?
Vi kan også prøve med en bowle, hvor spørgsmål kan afleveres.
Der skal udarbejdes et dokument, som beskriver, hvad der ligger i at være hovedbestyrelsesmedlem.

e.

 ælleskonference med regionsgruppen den 31. august og 1. september. Opfølgning vedrørende
F
sted. Jeg skriver en mail til Pia.
Pia kommer med pris på Christiansminde.

f.

Tilbagemelding fra sommerstævneudvalget
Jørgen: Tror der hele er ved at være på plads. Der bliver mulighed for en byg-selv-burger. Fredericia skaffer arbejdskraft. Fredericia Musical Akademi kommer. Piratskib til børnene. DSU kan underholde forud for mødet.
Der kan selv medbringe mad, men drikkevarer skal købes på stedet.

4.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik har meldt afbud.

5.

Organisationssekretær
Elna har meldt afbud.

6.

Regionskassereren
Jørgen: Rep.møde: 66.000,- kr. Der mangler stadig 27.000 i kontingenter. Kasse: 1 mill.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Niels Ole: Lasse Strüwig har sagt op fra august. Når året er gået skal der tages stilling til om forsøget skal fortsætte.
Tina: Skal igang med at arrangere det Fynske Folkemøde, den. 1. september.
Vejle har spurgt om en af hovedbestyrelsesmedlemmerne vil være dirigent til generalforsamling. Niels Ole har sagt nej på
alles vegne.
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8.

Eventuelt
Næste møde: 18. juni..
Referat
Jan Salskov
sekretær

