Referat
fra styremøte i Haugesund SV
Tid:
Sted:
Disse møtte:
Fravær:

Kl. 19.30-21.00 onsdag 5. oktober 2016
Salhusveien SV
Knut, Signe, Lene, Erling og Ivar
Trine, Malin og Britt-Mona

1) Delegater til nominasjonsmøte i Stavanger 19. november
Fire delegater har meldt seg: Erling, Signe, Ivar og Trine (med forbehold). Knut blir med
om ikke Trine reiser. Svein Inge har også meldt sin interesse, men det er ennå ikke
avklart om han har anledning til å reise.

2) Medlemsmøte med tema nominasjonsmøte
Det blir arrangert et medlemsmøte onsdag 9. november kl. 18.00 der tema blir
nominasjonsmøte. Vi ønsker å ha møtet på LO-kontoret i Kaigata 1. Knut sjekker om LOkontoret er ledig denne kvelden, og Ivar har ansvar for å sende ut informasjon om
medlemsmøtet. Det blir sendt ut informasjon om medlemsmøtet så snart lokale er
avklart. Etter medlemsmøtet blir det et kort styremøte.

3) Nye personer for Edgar sine fritak for verv
Styret har ikke fått tilbakemelding om hvem som overtar Edgar sine verv som
styremedlem i Karmsund folkemuseum, styremedlem i Solvang boligstiftelse,
representant i Jenny og Olav Østensjøs legat for sjømenn og fiskere bosatt i Haugesund
og representant i Christian Christiansen og hustru Christine Elisabeth Christiansens legat.
Knut sjekker dette med Gjertrud.

4) Status for økonomi
Det er kommet inn penger fra andre lokallag etter regional medlemssamling med Snorre
Valen. Haugesund SV har budsjettert med høyere gaveinntekter enn det som er kommet
inn i 2016. Grunnen til det er sannsynligvis at det i valgåret 2015 kom inn mye mer
gaveinntekter enn i år. Generelt er økonomien stram med lite å gå på. Likevel er
økonomistyringen under kontroll.

5) Innbetaling av støtte til SU
Et vedtak sentralt i SV sier at 10 prosent av medlemsstøtten til SVs lokallag skal gå til
SU. SVs lokallag skal betale inn til SVs fylkeslag, og SUs fylkeslag skal ha ansvar for å
fordele ut støtten til de ulike lokallagene i SU. Siden Rogaland SU ikke har fungert den
siste tiden, har Haugesund SV betalt direkte til Haugaland SU. Rogaland SV er informert
om dette, og Haugesund SV har fått tilbakemelding om at dette er ok for i år.

6) Eventuelt
1) Tema for 8. mars-arrangement 2017
Lene er Haugesund SVs representant i 8. mars-komiteen, og orienterte om status for
neste års arrangement. Komiteen jobber med å finne gjestetalere til arrangementet, og
Lene oppfordrer Haugesund SV til å komme med forslag til tema og personer som kan
holde innlegg. Lene informerer om dette på Facebook.

Referent: Ivar
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