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Referat arbejdsudvalget
mandag den 23. september 2019 kl. 17.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottosen

X

Regionskasserer, Lone Thomhav

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Birthe Stjernegaard

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

Ej Mødt

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

1.

Afbud

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Dato for repræsentantskabsmøde 18. april 2020
Vedtaget. Hvis ikke Mette kan komme inviterer vi en anden.

b.

Opstillingsreglerne til regionsvalget
BILAG 1:
Forslag til opstillingsregler til regionsvalget 2021
Socialdemokratiet Region Syddanmark
§1. Det er arbejdsudvalget der forestår opstillingen til valget til regionsrådet i Region Syddanmark den 16. november 2021.
Arbejdsudvalget er ansvarlig for den samlede proces med opstilling af kandidat til posten som spidskandidat og opstilling på
den øvrige liste.
§2. Opstilling af spidskandidat sker på repræsentantskabsmødet i 2020 efter indstilling fra foreninger, fællesledelser eller
kredse i regionen. Kandidatforslag kan kun komme til behandling, hvis de er tiltrådt af en foreningsgeneralforsamling eller
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af et kredsrepræsentantskabsmøde eller af en kreds generalforsamling. Forslag til spidskandidat skal være Arbejdsudvalget i
hænde senest den 1. marts 2020. Såfremt der ved fristens udløb alene er fremkommet et forslag til spidskandidat, er denne
valgt og der skal ikke foretages afstemning på repræsentantskabsmødet. Såfremt der ved fristens udløb er fremkommet
mere end et forslag til spidskandidat, foretages der en afstemning på repræsentantskabsmødet mellem kandidaterne. Den
kandidat, der opnår det største stemmetal er valgt.
§3. Opstilling af øvrige kandidater foretages af de enkelte kredse i regionen. Hver kreds skal opstille minimum 1. kandidat. Opstillingen sker efter regler gældende for den enkelte kreds ved opstilling af folketingskandidat. Opstilling af øvrige
kandidater til regionsvalget skal være foretaget senest den 1marts 2021 og meddelelse om valget skal være Arbejdsudvalget i
hænde senest den 1. marts 2021. De øvrige kandidater placeres på listen Kredsene tildeles en plads på stemmesedlen, ud fra
stemmetallet ved sidste valg. Den kreds der har spidskandidaten tildeles plads nr. 1.
§4. Den endelige kandidatliste anmeldes som sideordnet liste.
Vedtaget.

c.

Tidsplan for spidskandidat opstilling. Bilag 2.
Gitte: Præsentations teksten rettes til: Præsentation af kandidater på et møde i...

d.

Understøttelse af Christel arbejde.
1.

 U digitale ambassadør. Opgaven er at understøtte Christels digitale kommunikation på de
E
sociale medier
Niels Ole: Hvis Christel skal være spidskandidat næste gang skal der gøres et stykke arbejde. Kan vi finde
omkring tyve til at dele Christels opslag på Facebook.

2.

 n aktiv netværksgruppe som understøtter Christels arbejde med aktiviteter i Region SydE
danmark. Det overordnede mål er synlighed i de forskellige lokalområder.
Gitte har nogle navne til en sådan gruppe. Gitte udarbejder en liste, som vendes med Christel.

4.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Budgetfasen er i gang. Vi har 100 mill. ekstra denne gang.
En del af valgkampen omhandlede høreapparater. Der er nu 6 mdr. ventetid mod tidligere to år. Vi vil ned på 3 mdr.
Niels Ole: Hvorfor skal vælgerne sige: det var godt socialdemokratiet var med?
Poul-Erik: At der kommer lægeuddannelse i Esbjerg. Esbjerg Sygehus er blevet attraktiv blandt unge læger.
Forurening på Als. Der skal bygges et feriecenter på Als, hvor der er fundet meget farlige stoffer. Omfanget skal først kortlægges.

5.

Organisationssekretær
Møde for nye medlemmer afholdt med 15 deltagere, som viste interesse for politisk arbejde.
På lørdag skal Jan være oplægsholder på Helga-netværket.

6.

Regionskassereren
Lone har udsendt regnskab, som ikke har de store forandringer. Vi har sponsoreret et glas vin på kongressen.
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7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Birthe: Møde i Svendborg på torsdag med en kvindegruppe, som ikke er demokratisk valgt. Der kommer en kvinde fra byrådet og fortæller om arbejdet. Formålet er at få flere aktive kvinder.

8.

Eventuelt
Næste møde: 21. oktober.

Referat
Jan Salskov
sekretær

