
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 18.00-20.00 onsdag 1. juni 2016
Sted: SV-kontoret
Disse møtte: Trine, Knut, Signe, Lene, Erling og Ivar
Fravær: Malin og Britt-Mona

1) Verdens miljødag 5. juni
I referatet fra forrige møte står det at Miljøpartiet De Grønne Haugesund skal stå for 
opplegget denne dagen, men arrangementet er avlyst. Nå viser det seg at MDG har blitt 
med på markeringen til Framtiden i våre hender Haugalandet denne dagen. Markeringen 
består i å rydde stranden og området rundt Asalvikå (sentralt i Haugesund) for deretter å 
grille sammen. Styret diskuterte om Haugesund SV skal ha et eget arrangement denne 
dagen, men ble enige om at det er lite hensiktsmessig på så kort varsel. Haugesund SV 
oppfordrer dermed folk til å være med på det eksisterende arrangementet i Asalvikå. 
Trine deler informasjon om arrangementet til Framtiden i våre hender Haugalandet og 
legger ut info om Verdens miljødag via Facebook.

2) Veien videre for 8. mars-samarbeid
Trine orienterte fra evalueringsmøte fra komiteen. Lene går inn i komiteen som 
Haugesund SV sin representant og Trine blir vararepresentant.

3) Nominasjon ved stortingsvalg
Knut orienterte om prosessen. Rogaland SV har ingen klare toppkandidater til 
stortingsvalget, og Haugesund bør ha en kandidat blant topp 6, og må ha minst en 
kandidat blant topp 10. Haugesund SV må komme med innspill til nominasjonskomiteen 
så tidlig som mulig. Styret diskuterte aktuelle lokale kandidater. Knut tar denne 
prosessen videre med de aktuelle.

4) Dato for ny medlemssamling med tema arbeidsprogram
Datoene fredag 2. og lørdag 3. september var foreslått sammen med datoene fredag 9. 
og lørdag 10. september. Styret bestemte seg for datoene fredag 9. og lørdag 10. 
september. Den regionale medlemssamlingen blir i Norsk Folkehjelp sine lokaler. Fredag 
blir det innledning om temaet arbeidsprogram og sosialt samvær etterpå. Styret forsøker 
å få leder av programkomiteen, Snorre Valen, partileder Audun Lysbakken eller andre fra 
stortingsgruppa til å holde innledningen. Lørdagen blir det arbeidsøkt med 
arbeidsprogrammet. Høringsfrist for arbeidsprogrammet er satt til torsdag 15. 
september. Trine informerer lokallag, SV sentralt og medlemmer om den regionale 
medlemssamlingen.

5) Status for økonomi ved Signe
Haugesund SV har vedtatt et stramt budsjett for 2016, og økonomien er stram med lite å 
gå på. Likevel er økonomistyringen under kontroll. Det har ikke kommet gaveinntekter i 
2016, og styret diskuterte om det burde gjøres et framstøt i forbindelse med å oppfordre 
medlemmer og sympatisører til å gi pengegaver. Ivar får ansvar for å lage et 
informasjonsframstøt i forbindelse med dette.
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6) Status for medlemsutvikling
I handlings- og aktivitetsplanen for styret i Haugesund SV for 2016 er ambisjonsnivået 
60 medlemmer innen januar 2017. Per i dag er medlemstallet 52, og dette er uendret 
siden januar 2016. Styret diskuterte hvordan man kan verve flere medlemmer, og ble 
enige om å henvende seg til venner og kjente som man tror kan være aktuelle som 
framtidige medlemmer. Facebook kan være en god kanal for slike henvendelser. I noen 
tilfeller kan det også være aktuelt å koble seg til en vervekampanje fra SV sentralt. Ivar 
og Trine sjekker opp hva som finnes av informasjonsmateriell for vervekampanjer. 

7) Forslag til møteplan for høsten 2016
Styret bestemte seg for følgende datoer:
Tirsdag 23. august
Mandag 26. september
Mandag 7. november
Mandag 12. desember
Møtetidspunkt blir kl. 19.30 med mindre annet blir avtalt.
 
8) Eventuelt
Ingen saker. 
 

Referent: Ivar
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