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

Kl. 19.30-21.30 onsdag 11. januar 2017
SV-kontoret
Trine, Knut, Signe, Erling, Britt-Mona og Ivar
Lene og Malin

1) Planlegging av årsmøte 6. februar
Utkast til årsmelding for 2016:
Trine gikk gjennom utkastet, og styret hadde noen få merknader som blir justert i ny
versjon. Erling presenterte rapport om SU som blir tatt inn i årsmeldingen. Gjertrud
skriver rapport fra den parlamentariske aktiviteten i bystyregruppa. Trine sender ut ny,
oppdatert versjon av årsmelding når denne er klar.
Utkast til handlings- og aktivitetsplan for 2017:
Trine gikk gjennom utkastet, og styret hadde en kort evaluering av måloppnåelse for
2016. Vi er gode på mye, men kan bli bedre til å informere om prosess i aktuelle politiske
saker og skolering av medlemmer.
Utkast til budsjett og regnskap:
Signe gikk gjennom utkastet, og styret hadde noen få merknader som blir justert i ny
versjon. Generelt har vi hatt en stabil økonomi i 2016, og underskuddet fra 2015 ble
nesten tatt inn som budsjettert.
Praktiske avklaringer:
Erling har oversikt og følger opp de praktiske avklaringene i forhold til lokale, bevertning
osv. Vi vil oppfordre medlemmene til å ta med seg noe godt å bite i til årsmøtet.
Forslag til uttalelser?
Per i dag er det ikke kommet inn noen uttalelser. Styret vurderer å skrive en uttalelse.
Trine følger dette opp.
Brev til medlemmer uten e-postadresse:
Informasjon om årsmøte blir sendt ut sammen med sakspapirer via papirpost til noen få
medlemmer uten e-postadresse. Trine informerer Ivar om navn og adresse for disse, og
Ivar sender ut.

2) Kort orientering om nominasjonsmøte 10. desember
Delegatene fra nominasjonsmøtet orienterte kort om nominasjonsmøtet. Møtet var
preget av konflikten mellom Sandnes SV og Stavanger SV knyttet til de to innstilte
førstekandidatene. Kort diskusjon knyttet til dette.

3) Klimaskolering på Åkra 24. januar – hvem kan delta?
Knut, Signe, Erling, Ivar og kanskje flere fra styret deltar.

4) Eventuelt
Britt-Mona orienterte fra arbeidet i en arbeidsgruppe for Fairtrade i Haugesund.

Referent: Ivar
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