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

Kl. 20.00-22.00 tirsdag 8. januar 2019
Salhusveien SV
Lene, Signe, Knut, Trine og Ivar
Britt-Mona og Reidar

1) Godkjenning av referat fra styremøte 12. desember
Referatet ble godkjent.

2) Status for arbeidet i nominasjonskomiteen
Knut orienterte om status. Det er gjort noen justeringer, men det berører ikke
toppkandidatene. Det blir en intern samling med nye topp 5-listekandidatene før innkalling
til nominasjonsmøte, kun for styret og eventuelt andre inviterte. Nominasjonslista bør
sendes ut gjennom en pressemelding i forkant av nominasjonsmøte, men etter intern
samling. Vi bør ha flere med flerkulturell bakgrunn på lista (listefyll). Nominasjonskomiteen
sjekker opp i dette.
Nominasjonskomiteen ferdigstiller liste med yrke og fødselsår. På den interne samlingen
samles nye topp 5-kandidater og styre til en uformell kaffikopp, prater og blir kjent. Sted:
Salhusveien. Knut inviterer til samling. Aktuelle tidspunkt kan være onsdag 16. januar eller
torsdag 17. januar, kl. 20.

3) Status for revidering av arbeidsprogrammet
Vi fremmer en sak til årsmøtet der vi foreslår å utsette vedtak av arbeidsprogram til et
ekstraordinært årsmøte innen utgangen av april. Vi må også legge fram en prosessframdrift
på hvordan medlemmene skal involvere seg. Styret foreslår da å presentere grupper etter
innhold/tema. Medlemmer kan melde seg på grupper på årsmøtet, og så blir de fulgt opp
videre av «gruppeledere». Vi bruker kapitteloverskriftene i dagens program til å navngi
gruppene etter tema.

4) Planlegging av årsmøte/nominasjonsmøte 4. februar – med utgangspunkt i
referat fra forrige årsmøte
Ordinære årsmøtesaker gjennomføres først, og nominasjon blir siste sak på sakslista. Vi bør
fremme en sak til årsmøtet på å kutte ut brosjyrer i postkassene. Dette kan være en uttalelse
som går på en oppfordring til plast-/papirfri valgkamp og å kutte ut brosjyrer i postkassene
til husstandene. Det blir budsjettmøte i forkant av samling med toppkandidater i neste uke,
Lene, Ivar og Signe møtes ca. kl. 19.30. Vi må også budsjettere for partiskatt i neste års
budsjett. Forslag til medlemmer i ny valgkomité: Karen Helgeland Qvale og Marit Bjørnestad.
Gjertrud skal takkes av, men vil fortsatt være gruppeleder fram til valget. På valgvaken til
høsten må hun takkes ordentlig av.
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5) Eventuelt
Ingen saker.

Referent: Ivar
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