
Referat fra styremøte i Haugesund SV, 21. april

• Tilstede: Knut, Lene, Signe, Erling og Trine
• Forfall: Ivar, Malin og Britt-Mona

Skolepolitisk medlemsmøte 0604 - evaluering og oppfølging
Trine, Knut, Signe, Ivar og Britt Mona møtte for styret. I tillegg deltok Svein Inge, Edgar, Kjell 
og Trygve. Arvid Bjerkenes og Gyro Haugland møtte for Utdanningsforbundet. Geir Allan 
Stava for SL/LO. Monika Kvilhaugsvik skulle ha møtt for SL, men meldte forfall samme 
ettermiddag. 

Første av møte var satt av til dialog om status og utfordringer i Haugesundsskolen. Andre del 
til diskusjon rundt heldagsskolen. Ivar oppsummerte begge temaene. 

https://drive.google.com/open?
id=0B91j6TKlUUoCYkdOSDMzcnE5UmhhYlV2ZXQ3WFA4dTd5VU5B

https://www.sv.no/haugesund/2016/04/07/heldagsskolen-ma-kommuniseres-bedre/

Sak om heldagsskolen ble publisert på nettsida. Styret er enige om å sende denne videre til 
SV sentralt. 

Alt i alt var et godt møte, men oppmøte kunne ha vært bedre. Medlemmer har fått flere 
påminninger per e-post og det har i tillegg lagt meldinger på Haugeby SV. Vurdere å lage 
åpent FB arrangement neste gang. 

Dialogen med det tillitsvalgte viktig og nødvendig og vi bør lage faste møtepunkt som dette. 

Regional medlemssamling 1504 – evaluering og oppfølging 
Det møtte medlemmer Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sveio. Innledning fra 
Fagforbundet og god diskusjon om kommunesammenslåing. Se nyhetssak: 

https://www.sv.no/haugesund/2016/04/21/stotter-frivillig-kommunesammenslaing/

Trine, Monika og Vidar tok deretter imot innspill til møte i representantskapsmøte dagen etter 
(se neste sak). 

Alt i alt var også dette et godt møte, men det kunne vært litt bedre fra Haugesund. En mulig 
forklaring kan være tema, som mest sannsynlig traff kanskje bedre for de andre kommunene. 
En annen kan være informasjon. Planleggingen foregikk i siste liten. Gruppa som var nedsatt 
til å jobbe ble ikke involvert. Dette bør bli bedre til neste gang. 

Knut sjekker opp med de andre lokallagene ift deling av utgifter. 

https://drive.google.com/open?id=0B91j6TKlUUoCYkdOSDMzcnE5UmhhYlV2ZXQ3WFA4dTd5VU5B
https://drive.google.com/open?id=0B91j6TKlUUoCYkdOSDMzcnE5UmhhYlV2ZXQ3WFA4dTd5VU5B
https://www.sv.no/haugesund/2016/04/07/heldagsskolen-ma-kommuniseres-bedre/
https://www.sv.no/haugesund/2016/04/21/stotter-frivillig-kommunesammenslaing/


Representantskapsmøte 1604 – orientering og oppfølging

Nestleder Snorre Valen gjestet representantskapsmøte i Stavanger 16.04. Han holdt en 
inspirerende innledning med hovedfokus med viktigheten av arbeid og 
ledighetssituasjonen på Vestlandet. 

Snorre leder arbeidet med å lage nytt arbeidsprogram for perioden 2017-2021 og ga også 
info om prosess for dette. 

• Første frist for innspill 15.mai 
• Første utkast legges frem 20.juni med høring fram til midten av september. 
• Gruppa kommer til å legge opp til bevisste dissenser for å få debatt om viktige tema 

på et tidlig tidspunkt. 
• Alle medlemmer kan delta i diskusjonene på mitt.sv.no 
• Endelig vedtak blir gjort på landsmøte i mars 2017. 
• Forfatter skal føre programmet i pennen for å gjøre det med leservennlig. 

Trine fikk gitt noen signaler på vegne av Haugesund SV. 

Resten av innspillene er sendt inn skriftlig på vegne av styret i ettertid. 

Orientering om program for 1.mai v/Knut 
Knut kort orienterte om opplegget for 1.mai. På grunn av streiken er arrangementet flytta til 
HSH. Erling holder ungdomsappell. 

Verdens miljødag 5.juni
Blir en del av Politisk Arena for koallisjonen. MDG skal etter planen har ansvaret for et 
opplegg denne dagen. Gjertrud har foreslått at vi kan koble oss på dette (så slipper vi å 
arrangere eget opplegg seinere). 

Styret ønsker å arrangere Politisk arena – aller helst vår 2017. Aktuelt tema kan være 
flyktninger og asylsøkere. Trine tar dette videre til de andre lokallagslederne. 

Handlings- og aktivitetsplan – oppdatering og tanker rundt høst. 
Sommerfest utgår. 

Styret er enige om å få til en samling seint i august/tidlig i september i forbindelse med 
høringen på arbeidsprogrammet. 
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