Referat
fra årsmøte i Haugesund SV
Tid:
Sted:
Til stede:

Kl. 18.30-21.30 mandag 6. februar 2017
Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus (Strandgata 70)
19 medlemmer

1. Åpning/konstituering
Innkalling ble godkjent.
Saksliste ble godkjent.
Knut Oaland ble valgt til ordstyrer.
Ivar Teigland ble valgt til referent.

2. Årsmelding 2016 – Haugesund SV
Årsmøtet fikk framlagt årsmelding for 2016 inkludert handlings- og aktivitetsplan for
styret i Haugesund SV 2016.
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med en liten merknad som vil bli rettet opp.

3. Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2017
Årsmøtet fikk framlagt et utkast til handlings- og aktivitetsplan for 2017.
Vedtak: Den foreløpige planen ble godkjent av årsmøtet. Det nye styret vil videreutvikle
og vedta endelig plan.

4. Økonomi
Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble lagt fram av kasserer Signe Norbotten.
Regnskapet viser at det meste av et merforbruk fra 2015 ble dekket inn, men bare
nesten siden posten «medlemsstøtte» var overbudsjettert. Styret estimerer med et
underskudd på nesten 12 000 kroner i 2017 på grunn av valgkamp, og legger opp til en
restriktiv økonomi i 2018 for å ta dette igjen.
Vedtak: Årsmøtet vedtok regnskap for 2016 og budsjett for 2017.

5. Sak til fylkesårsmøtet - kostnader valgmateriell
Rogaland SV legger opp til høye kostnader knyttet til utsending av brosjyrer i
valgkampen 2017. Styret veit ennå ikke hva denne summen vil bli, men har budsjettert
med 20 000 kroner til valgkamp der en stor del av pengesummen vil gå til utsending av
brosjyrer. Styret mener at det er altfor høye kostnader knyttet til utsending av brosjyrer,
og vil heller satse på digitale løsninger framfor papirbrosjyrer med tanke på økonomi og
hensyn til miljø.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at denne saken tas videre til årsmøtet i Rogaland SV.
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6. Valg av nytt styre og delegasjon på årsmøte i Rogaland SV og
landsmøtedelegat
Valgkomiteen v/ Jarle Stunes og Gjertrud Kjellesvik la fram sitt forslag:
Leder:
Signe Kathrine Norbotten
1 år
Styremedlemmer:
Følgende styrerepresentanter er ikke på valg i år:
Ivar Teigland
2 år
Lene Sæter
2 år
Erling Nes Mygland
Forslag nye styremedlemmer:
Knut Oaland
Britt-Mona Vang

2 år
2 år

Nye varamedlemmer:
Svein Inge Strand Egeland
Tor Magnus Solvang (SU)

1 år
1 år

(ny)
(ikke på valg/valgt 2016)
(ikke på valg/valgt 2016)

(ny)
(ny)

(ny)
(ny)

Styret konstituerer seg selv, med unntak av valgt leder!
Revisor:
Åge Johannessen

1 år

(ny)

Representantskapet:
Leder
Vara:
Nestleder (konstitueres av styret)
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtet gjenvalgte Jarle Stunes og Gjertrud Kjellesvik som valgkomité for 2018.
Årsmøtet valgte følgende delegater til fylkesårsmøtet i Rogaland SV 18. februar 2018:
 Signe Kathrine Norbotten
 Lene Sæther
 Ivar Teigland
 Erling Nes Mygland
 Edgar Kåre Pettersen
 Tor Magnus Solvang (varadelegat/observatør)
Årsmøtet valgte følgende delegat til landsmøtet fra 17. til 19. mars 2017:
 Signe Kathrine Norbotten

7. Uttalelser
Forslagsstiller Edgar Kåre Pettersen la fram forslag til en uttalelse om regionsreformen.
Forslagsstiller Signe Kathrine Norbotten la fram forslag til en uttalelse om en helhetlig lov
for tros- og livssynssamfunn.
Vedtak: Årsmøtet vedtok begge uttalelsene. Uttalelsene blir sendt videre til årsmøtet i
Rogaland SV og blir også sendt videre til SV sentralt.
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8. Orienteringer
Det var satt opp på sakslista at gruppeleder skulle orientere om aktuelle politiske saker
og samarbeid i flertallskoalisjonen. Siden gruppeleder ikke var til stede på årsmøtet gikk
denne saken ut.

9. Landsmøte 2017
Det ble kort orientert om landsmøte 2017 og henvist til lenke til SVs internettside der
man kan lese sakspapirer til landsmøtet. Det blir også informert mer om landsmøte 2017
på neste «Kaffikoppen»-samling på SV-kontoret i Haugesund sentrum.

Referent: Ivar Teigland
9. februar 2017
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