
Beslutningsreferat, mandag den 20. Juni 

 

Referent: Birgit 

Ordstyrer: Louis  

Deltagere: Frederik, Louis, Astrid, Birgit, Monike og Peder 

Fraværende: Lior, Tara, Tina 

 

1) Valg af ny kasserer: Vi ansætter en bogholder og Astrid fortsætter som kasserer (politisk ansvarlig). Astrid og Peder 

søger for at finde en kasserer inden den 27/6. Kasserer ansættes for en prøveperiode på seks måneder. 

 

2) Mads fortsætter som suppleant i bestyrelsen, da Astrid ikke træder ud af kredsbestyrelsen før til årsmødet til 

september. 

 

3) Storkredsens ordinære årsmøde 2016. Arbejdsgrupper:  

a) Praktikgruppe: Lokaler, mad, fest. ( Peder, Lior)  

b) Planlægningsgruppe:  Planlægning og facilitering)  af indholdet af dagens program (Monike, Birgit)  

c) Kandidatudvalget:  Finde folketingskandidater.  (Birgit, Monike, Astrid) 

d) Kommunikationsgruppe, kommunikationsstrategi. (Frederik, Astrid) 

e) Storkredsbestyrelsesgruppe, ombudsrådet, konfliktløsningsrådet  og Pofo.  Finde kandidater. (Tara, Tina) 

g) 'Politbureauet' - tjekke at alle interne og eksterne regler bliver overholdt. (Louis, Astrid) 

h) Vedtægtsgruppe. (Monike, Astrid) 

i) Tovholder til hele dagen (Monike). 

 

Tovholderne, som for at starte arbejdsgrupperne op, står som nummer et. 

 

Budget til årsmødet: vi beslutter på mandag hvad vi har råd til. Rammen er foreløbig 20.000 kroner. 

 

4) Christian Rundagers tre måneders pilotprojekt - og hans ansøgning til HB - bliversendt ud til alle 

bestyrelsesmedlemmer. Derefter tager vi stilling til, om vi vil sende ansøgningen afsted. 

 

5) Storkredsmøde den 26. Juni her i lokalerne. Astrid, Frederik og Monike kommer. Der er afsat 500.000 kroner til KV 

17. Inden på fredag kan vi komme med forslag på Slack til hvad pengene skal bruges til. Vi melder også tilbage om 

hvem der kommer inden lørdag aften.  Vi giver vores støtte med likes. 

 

6) Transportgodtgørelse: vi betaler kørselsesgodtgørelse (DSB- takster eller 1,50 kr pr kilometer) for medlemmer i 

storkredsen, der er på SU og overførselsesindkomster. Desuden tager vi individuelle hensyn, så bestyrelsesmedlemmer, 

der er hårdt spændt for, kan bede om økonomisk hjælp til befordring. 

 

7) Formandskabet sender en doodle ud omkring kommende møder :-) 

 

Tak for et godt konstruktivt møde. 

 


