
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 18.00-19.00 torsdag 17. mars 2016
Sted: hosCarlos (Gamle Slaktehuset)
Disse møtte: Trine, Knut, Lene, Malin, Erling, Britt-Mona og Ivar
Fravær: Signe

1) Møteplan gruppemøter og endring av kaffekopp-datoer.
Møteplanen ble vedtatt. Begrunnelse for endringer: Haugesund SV har pleid å ha 
gruppemøter kun før bystyret. Nå som vi sitter i formannskap bør vi også ha 
gruppemøter i forkant av disse. Samtlige partier har gruppemøter mandag kveld på 
samme sted.
04. april: gruppemøte før formannskap
11. april: gruppemøte før bystyret
18. april: gruppemøte før formannskap
25. april: kaffikopp (i stedet for 27. april)
02. mai: gruppemøte før formannskap
09. mai: gruppemøte før bystyret
23. mai: kaffikopp (i stedet for 25.5)
06. juni: gruppemøte før formannskap
13. juni: gruppemøte før bystyret
20. juni: kaffikopp
Styret vedtok også at informasjon og lenke til aktuelle sakspapirer for viktige saker vil 
gjøres tilgjengelig via facebookgruppa for medlemmer av styret og bystyregruppa til 
Haugesund SV. Informasjon om store saker vil også gjøres tilgjengelig for 
facebookgruppa «Haugeby SV».  

2) Utfyllende program for skolepolitisk medlemsmøte 6. april
Programskissen inneholdt opprinnelig tre temaområder; kompetansekravene, femårig 
lærerutdanning og heldagsskolen. Styret vedtok å korte programmet ned til ett tema; 
heldagsskolen.

3) Forslag til mandat for kontaktene
Styret sluttet seg til forslag til mandat for kontaktene som ble presentert. Forslaget er 
basert på mandat for kontakter i Rogaland SV. Britt-Mona opplyste om at hun ikke hadde 
mulighet til å være oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt som foreslått på forrige 
styremøte.

4) Evaluering av 8. mars-arrangement og veien videre
Likestillingspolitisk kontakt Lene delte sine tanker om arrangementet som hadde vært i 
år. Arrangementet bør ha et bredere spekter, og andre organisasjoner enn politiske 
organisasjoner bør være representert i komiteen for arrangementet. Selv om 
arrangementet skal være bredt, bør det likevel ikke bli for "snilt". 

5) Eventuelt 
Status for regional medlemssamling 15. og/eller 16. april
Knut fra planleggingskomiteen orienterte om status for samlingen. Det blir samling både 
fredag 15. april og lørdag 16. april. Det er etablert kontakt med lokallagene, og 
Vindafjord SV og Tysvær SV har sagt ja til å være med. Det har foreløpig vært lite 
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kontakt med Karmøy SV. Komiteen jobber med å få til eksternt besøk, og tema for 
samlingen blir bestemt ut fra det. 
 

Referent: Ivar
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