
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 20.00-21.30 mandag 4. desember 2017
Sted: SV-kontoret
Disse møtte: Signe, Knut og Ivar 
Fravær: Lene, Britt-Mona, Erling, Svein Inge og Tor Magnus

1) Godkjenning av referat
Referatet fra forrige styremøte tirsdag 24. oktober ble godkjent uten merknader.

2) Oppdatering ang. Politisk arena
Styret vedtok på forrige styremøte at Signe, Ivar, Svein Inge og Britt-Mona blir en 
komité som jobber videre med dette arrangementet. Komiteen var samlet 27. november 
og ble da enig om å starte litt på null igjen med dette arrangementet, og prøve å komme
opp med et tema som er direkte knyttet til lokal kompetanse. Fristen som komiteen har 
gitt seg selv er til styremøtet 8. januar. Da må hver og en av medlemmene i komiteen 
komme med et forslag til tema og ressursperson(er).

3) Beinskatt
Pr. i dag praktiserer ikke Haugesund SV ordningen med såkalt 'beinskatt' (partiskatt). Vi 
har fått en tydelig oppfordring fra fylket om at vi bør praktisere dette med henvisning til 
at de fleste andre lokallagene i Rogaland praktiserer denne ordningen. Saken ble 
diskutert, og vi fant punktet der dette er beskrevet i SVs vedtekter: 
"§ 11-6 Partiskatt
Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets 
representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller
den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeids-
fortjeneste. Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet 
som velger til tillitsvervet.
Landsstyret vedtar satser for partiskatt sentralt. Lokal- og fylkeslag utformer selv vedtekter om 
partiskatt og frivillige bidrag. Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt 
av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv."
Vi ønsker å finne ut mer eksakt hvordan denne ordningen skal praktiseres og hvilket ledd
i organisasjonen som skal få innbetalt denne beinskatten. Signe sjekker opp i dette. 
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https://www.sv.no/wp-content/uploads/2013/12/Vedtekter-for-Sosialistisk-Venstreparti-1.pdf


4) Årsmøte og valg
Årsmøtet for 2017 blir mandag 5. februar. De fleste i styret, unntatt Knut og Britt-
Mona, står på valg til neste år (jf. referat fra forrige årsmøte):

Signe informerte også om at hun ikke ønsker å ta gjenvalg som leder. Vi sender en 
påminnelse til valgkomiteen om at neste årsmøte begynner å nærme seg.

5) Årsmelding
Vi setter i gang prosessen med å utforme årsmeldingen for 2017. Ivar tar utgangspunkt i
årsmeldingen for 2016 og legger en skisse ut i facebookgruppa for bystyre/styre som et 
åpent redigerbart dokument der alle kan gå inn og skrive. Styret har ansvar for 
utformingen av årsmeldingen, med unntak av rapporten fra den parlamentariske 
aktiviteten som bystyregruppa ved gruppeleder har ansvar for.

6) Eventuelt
Ingen saker.

Referent: Ivar
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https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2017/02/referat_aarsmote_060217-1.pdf

