Referat ordinært årsmøde SFOF 2017
Dato og sted: 7.maj 2017. 15-17. Fælledvej 12, 2200 København N.

1. Valg af dirigent & referent
• Dirigent: Ole Kristiansen. Referent: Annika Mogensen, sekretariatsleder
2. Godkendelse af stemmeberettigede på årsmødet (jf. § 10),
• 6 stemmeberettigede er mødt op: Eigil Holm Nielsen, Trine Als-Sandahl, Ole
Riisgaard, Marianne Svane, Maja Roesen og Ole Kristiansen
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
• Bestyrelsens beretning er vedlagt dette referat.
• Spørgsmål fra Eigil Holm Nielsen vedrørende muligt bredere samarbejde med
f.eks. Alternativet og Enhedslisten. Maja Roesen, på vegne af bestyrelsen:
Samarbejdsflader er der bestemt grobund for. Men vi kan ikke være
oplysningsforbund for de andre partier grundet bidraget fra SF. Herefter løs
debat om, hvorledes SFOF kan udvide sin forretning og samarbejde bredere.
• Årsberetning er godkendt af årsmødet.
4. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år
• Fremlæggelse af årsregnskab og orientering af budget ved Maja Roesen.
• Kommentar fra Ole Riisgaard, kritisk revisor: SFOF burde lave plan for
forøgelse af egenkapitalen.
• Kommentar fra Eigil Holm Nielsen og Trine Sandahl-Als om at bogholderiet er
en stor post. Der er penge at spare. F.eks. gennem at bruge sekretariatstimer
til dette eller bruge løntilskudsordningerne.
• Årsregnskab godkendt af årsmødet.
• Årsregnskabet kan ses på hjemmesiden.
5. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret
• Bestyrelsen har ikke en skriftlig arbejdsplan. Det skyldes at man pt er i gang
med en større strategi- og visionsproces. Maja Roesen fremlagde mundtligt,
hvad der arbejdes med i bestyrelsen efter visionsseminaret:
• Bestyrelse: Arbejde videre med strategi, mål og handlinger.
• Livø: To uger i år. Optimisme. Nyt samarbejde med forpagtere. Vi skal
åbne op og tænke nyt. Arbejde frem mod en tredje uge i 2018, hvor vi
nytænker meget – samarbejde med de nye forpagtere.
• Flygtningeprojekter: Projekt sidste år en succes. Har betydet et nyt
projekt i år. Igen med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd: teater,
debat (10.juni, Odense) og dagshøjskole (2.september, Odense)
• Lokalafdelingsundersøgelse: Spændende. Har kickstartet nye ideer: vi
skal ud og starte nyt. Der er søgt midler til ny EU-debatkaravane i stil
med den vi kørte sidste år.

• Kommentar fra Trine Sandahl-Als: Ærgerligt at visionsseminaret lå før
årsmødet og ikke omvendt.
• Arbejdsplan er vedtaget af årsmødet.
6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab
og partiforeningsmedlemskab
• Ingen indkomne forslag
• Kontingent på 80 kr. per individuel og 200 kr. per partiforeningsmedlemsskab
er fastsat af årsmødet.
7. Valg af formand, næstformand og øvrige bestyrelse
• Opstillet og valgt. Formand: Maja Roesen, næstformand: Ole Kristiansen.
Bestyrelsesmedlemmer: Emilie Jaspers, Svend Albrektsen, Trine Sandahl-Als
og Pelle Roesen. SF bidrager derudover med Theis Volstrup og Dorte Nørbo.
Bestyrelsen har fået godkendelse af årsmødet til at supplere sig selv løbende.
8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
• Marianne Svane og Eigil Holm Nielsen stillede op og blev valgt som
suppleanter til bestyrelsen af årsmødet.
9. Valg af 2 kritiske revisorer
• Rune Fey og Ole Riisgaard genopstillede og blev valgt af årsmødet.
10. Valg af ekstern revisor
• Susanne Thorsen er valgt som revisor af årsmødet.
11. Eventuelt
• Intet til eventuelt.

