
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 19.30-23.00 tirsdag 8. august 2017
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Signe, Knut, Lene, Britt-Mona, Erling og Ivar 
Fravær: Svein Inge og Tor Magnus

1) Signatur til bankkort
Banken må ha signatur fra alle i styret for å aktivere et bankkort for Haugesund SVs 
bankkonto. Styret signerte skjema, og Lene sender dette inn til banken.

2) Planlegging av valgkampstand
Styret gikk gjennom oversikten over hvem som hadde skrevet seg opp på 
valgkampstand, og gjorde noen justeringer for å sikre en jevnere bemanning. I etterkant 
av møtet ble utfylte skjema fra ringerunden til medlemmene gjennomgått, og de som 
hadde svart at de kunne delta ble skrevet inn i oversikten. Det er i tillegg flere andre 
medlemmer som tidligere har vært aktive på stand som ikke har skrevet seg opp. Ivar 
fortsetter å dele lenke til oversikten i facebookgruppa Haugeby SV med oppfordring om å 
delta på stand, og Lene tar direkte kontakt med noen medlemmer med oppfordring om å 
delta på stand. Informasjonsansvarlig (Ivar) og leder (Signe) bør også være 
administratorer i facebookgruppa Haugeby SV. Ivar tar kontakt med Trine om dette.
Etter gjennomgangen ser styret at det er nok folk som har skrevet seg opp til at vi klarer 
å bemanne standen gjennom valgkampen, men vi ønsker selvsagt at enda flere blir med. 
Styret ønsker også å slå sammen de to puljene til én pulje for å få en større bemanning. 
På lørdager har vi operert med to puljer, der pulje 1 er i tidsrommet 10.00-12.30 og pulje 
2 i tidsrommet 12.30-15.00. Vi ønsker å slå dette sammen til én pulje som står på 
stand i tidsrommet 11.00-15.00. På ukedager har vi operert med to puljer, der pulje 1 
er i tidsrommet 14.00-16.00 og pulje 2 i tidsrommet 16.00-18.00. Vi ønsker å slå 
dette sammen til én pulje som står på stand i tidsrommet 15.30-18.30.

3) Sosialistisk Venstreparty lørdag 12. august
Styret gikk gjennom de praktiske arbeidsoppgavene i forhold til gjennomføring av 
arrangementet, og fordelte oppgaver til hverandre. Arrangementet ble svært vellykket. 
Solskinnsvær gjorde at arrangementet kunne gjennomføres ute i hagen i Salhusveien SV, 
og rundt 30 personer møtte opp på arrangementet.

Referent: Ivar
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