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REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I HAUGESUND SV 

 
Tid: Mandag 01.februar kl. 18.30 

Sted: Norsk folkehjelp (Karmsundgata) 

Til stede: 22 medlemmer 

 

 

1. Åpning/konstituering. 

Årsmøtet ble åpnet av leder Trine Meling Stokland. 

Innkalling ble godkjent.  

Saksliste ble godkjent.   

 

Trine Meling Stokland ble valgt til ordstyrer  

Grethe Paulsen Vie ble valgt til referent.  

 
2. Årsmelding 2015 

Årsmøte fikk framlagt Årsmeldingen for 2015 inkludert en rapport på handlings- og 

aktivitetsplanen.  

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med en liten endring, som vil bli rettet opp. 

 

3. Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2016 

Årsmøte fikk fremlagt et utkast til handlings- og aktivitetsplanen for 2016. Erling Nes 

Mygland kommenterte at 1. mai mangler i planen. Dette vil bli rettet opp.   

Vedtak: Den foreløpige planen ble godkjent av årsmøtet. Det nye styret vil videreutvikle og 

vedta endeling plan. 

 

4. Økonomi 

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 ble lagt fram av kasserer Signe Nordbotten. 

Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett på kroner 22390,28. Merforbruket 

skyldes i all hovedsak feilbudsjettering av store utgiftsposter knyttet til valgkampen (som 

f.eks valgkampbrosjyre). Styret legger opp til et stramt budsjett for 2016 for å dekke inn igjen 

merforbruket fra 2015, med mål om å ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til fremtidige 

valgkamper.  

Vedtak: Årsmøte vedtok regnskap for 2015 og budsjett for 2016.  

http://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2016/01/Utkast-aktivitets-og-handlingsplan-2016.pdf
http://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2016/01/Sak-4-%C3%98konomi.pdf
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5. Valg av nytt styre og delegasjon på årsmøte i Rogaland SV 

Valgkomiteen v/Åge Johannessen og Marit Bjørnestad la frem sitt forslag:  

Leder: 

Trine M. Stokland      1 år (gjenvalg) 

Styremedlemmer: 

(Følgende styrerepresentanter sitter ikke på valg i år: 

Knut Oaland       2 år  (ikke på valg / valgt 2015) 

Signe Kathrine Norbotten     2 år (ikke på valg/ valgt 2015) 

Forslag nye styremedlemmer: 

Ivar Teigland        2 år  (ny) 

Lene Sæter       2 år  (ny) 

Erling Nes Mygland      2 år  (ny) 

 

Nye varamedlemmer: 

Britt Mona Vang      1 år (ny)    

Malin Pedersen (SU)       1 år (ny) 

 

 

Revisor: 

Svein Anders Strømme     1 år (gjenvalg) 

Representantskapet: 

Leder: Trine Meling Stokland 

Vara: 

Nestleder (konstitueres av styret) 

 

Vedtak:  

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Årsmøte valgte Jarle Sunes og Gjertrud Kjellesvik som ny valgkomite for 2017.  

Årsmøte valgte følgende delegater til Fylkesårsmøtet i Rogaland SV 27.02.16: 

 

 Trine Meling Stokland 

 Gjertrud Kjellesvik  

 Knut Oaland  

 Signe Norbotten 

 Lene Sæter 

 Ivar Teigland 

 

SU har egne delegatplasser. 

http://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2016/01/Valgkomiteens-innstilling.pdf
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Flere medlemmer signaliserte et ønske om å reise som observatører. Lokallaget dekker reisen 

for disse. 

 

 

 

 

6. Uttalelser 

Trine Meling Stokland la fram forslag til uttalelsen «Haugesund SV krever bedre beskyttelse 

for lengeværende asylbarn!». 

Elin Netland la deretter fram sin et supplerende forslag om individklagerett, som var sendt til 

Haugesund SV samme dag. 

Trine Meling Stokland la frem et justert forslag basert på Elin Netlands suppleringer.  

Vedtak: Årsmøtet vedtok uttalelsen med de endringer som ble foreslått.Uttalelsen blir sendt 

videre til årsmøte i Rogaland SV. Årsmøte ga Trine Meling Stokland fullmakt til å utarbeide 

en kortversjon som sendes til media.  

 

 

7. Orienteringer 

Gruppeleder Gjertrud Kjellesvik orienterte om aktuelle politiske saker og om samarbeidet i 

flertallskoallisjonen.   

 

Leder informerte om skolepolitisk medlemsmøte 17.2 med mål om en skolepolitisk uttalelse 

til fylkesårsmøte. Ny dato for medlemsmøte ble foreslått til 24 februar, da 17.2 er i 

vinterferien.  

8.  Ymse 

Det var ingen saker på ymse.  

  

Grethe Paulsen Vie 

03.02.2016 


