
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 19.30-21.30 tirsdag 13. desember 2016
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Trine, Knut, Lene, Erling og Ivar
Fravær: Signe, Malin og Britt-Mona

1) Forberedelser til årsmøte
Årsmøtet for 2016 blir avholdt mandag 6. februar 2017 kl. 18.00. Vi ønsker å ha dette på 
Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus. Erling har ansvar for å bestille lokale. Ivar oppretter 
facebookarrangement og sender ut medlemsmail om årsmøte så snart lokale er 
bekreftet, samt papirbrev til de uten registrert e-postadresse. Fristen for å melde inn 
saker til årsmøtet er seinest 14 dager før årsmøtet, altså mandag 23. januar. Saksliste 
med sakspapirer må sendes ut seinest én uke før årsmøtet. Eventuelle forslag til 
uttalelser kan sendes inn i forkant eller legges fram skriftlig på årsmøtet. 
Trine skriver årsmelding og et utkast til handlingsplan for 2017. Dette presenteres på 
neste styremøte onsdag 11. januar. Signe presenterer regnskap for 2016 og budsjett for 
2017 på neste styremøte onsdag 11. januar. Trine orienterer valgkomité om valg av ny 
leder og styremedlemmer. Disse som er markert i gult må formelt velges på årsmøtet 
(sakset fra referatet fra forrige årsmøte):

 

Trine tar ikke gjenvalg som leder, så det må velges ny leder.

2) Medlemsutvikling
Pr. i dag har vi 55 medlemmer. Det er kommet inn fem nye medlemmer i 2016, men vi 
kan miste to medlemmer på grunn av manglende kontingentbetaling. Det er viktig å 
sende velkomstmail til nye medlemmer for at de skal føle seg godt tatt imot.
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3) Klimakampanje fra 23. januar til 5. februar 
SV arrangerer en nasjonal klimakampanje fra 23. januar til 5. februar. Den første uken i 
kampanjen vil i all hovedsak være en skoleringsuke, der stortingsrepresentanter og 
ansatte vil reise rundt til lokallag for å holde en skoleringspresentasjon om klima og 
miljø. Den andre uken vil det være fokus på utadrettede aktiviteter, som stand, 
bedriftsbesøk og løpeseddelaksjoner. Trine har tatt kontakt med andre lokallag i distriktet 
om de ønsker besøk og fått positiv respons fra Karmøy SV. Klima- og miljøpolitisk kontakt 
Malin følger dette opp videre.

4) Eventuelt
1) Pengestøtte til 8. mars-arrangement 2017
8. mars-komiteen ønsker 500 kroner i pengestøtte per bystyrerepresentant. Styret stiller 
seg positive til dette, og Lene tar dette videre med Signe. Det vurderes også å ta dette 
beløpet inn i budsjettet for 2017. Saken tas opp igjen på neste styremøte onsdag 11. 
januar.
2) Tusen lys for mennesker på flukt
Onsdag 14. desember ble dette markert i Haugesund. Erling holdt appell som 
representant fra Haugesund SV og Fredrik Tønnesen holdt appell som representant fra 
Haugalandet Sosialistisk Ungdom.

Referent: Ivar
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