Referat
fra styremøte i Haugesund SV
Tid:
Kl. 20.00-21.30 tirsdag 18. april 2017
Sted:
Stuelands Abothek
Disse møtte: Signe, Knut, Lene, Britt-Mona, Erling, Svein Inge og Ivar.
Gjertrud var også til stede under sak 1.
Fravær:
Tor Magnus
1) Politisk arena
Gjertrud innledet om bakgrunn for arrangementet. Diskusjon rundt tema og type
arrangement. Det behøver ikke å være en paneldebatt, men kan like gjerne være
gruppediskusjoner. Ved å legge opp til arbeid i grupper blir også deltakerne på
arrangementet i større grad delaktige. Vi står fritt til å leie inn eksterne ressurser, men
tema for arrangementet bør ha en sterk lokal forankring. Etter en lengre diskusjon der
flere aktuelle tema ble nevnt, landet styret på at «rettferdig handel» blir tema for
arrangementet. Dette temaet, som foreløpig bare er en arbeidstittel, kan inkludere
begreper som «Fairtrade», «etisk handel», «forbrukersamfunn» og tilsvarende, men bør
likevel avgrenses slik at det ikke favner for vidt. Styret vil jobbe mer med utforming av
programmet og andre ting knyttet til arrangementet framover. Arrangementet blir til
høsten etter stortingsvalget. Dato blir bestemt seinere.

2) 1. mai og andre arrangement
1. mai:
Knut orienterte om 1. mai-markering. Paroler og program er klart, men programmet var
ikke publisert da styremøtet ble avholdt. Programmet ble publisert neste dag, og ble da
delt via våre elektroniske informasjonskanaler.
Regional valgkampsamling 10.-11. juni:
Signe orienterte om valgkampsamling i Aksdal lørdag 10. og søndag 11. juni. Det er
Rogaland SV som tar initiativ til denne samlingen, og de skriver følgende i en e-post til
lokallagslederne:
Ein viktig del av valkampførebuingane er dei felles valkampsamlingane som årsmøtet har vedtatt at me skal
ha: Ei i nordfylket og ei i sørfylket. Målet er å samla så mange som mogleg av medlemmene i både nord og
sør, til ei felles skulering og planlegging. Fylkesstyret ber dykk om å halda av helga 10.-11. juni, og ser for
oss ei samling i Aksdal og ei i Sandnes. Send informasjonen vidare til medlemmene, slik at alle dei travle
folka kan finna plass i kalenderen sin. Programmet vil bli utforma i samarbeid med lokallaga. Ta gjerne
kontakt allereie no med nestleiar Ingrid Fiskaa, ingrid.fiskaa@gmail.com dersom de har forslag til
gjennomføringa av samlingane.

Info om dette blir sendt videre ut til medlemmene via våre elektroniske
informasjonskanaler. Styret vil diskutere videre om vi har forslag til gjennomføringen av
samlingen.

3) Støtte til SU sin sommerleir
Saken var oppe på forrige styremøte, men styret trengte da mer info om saken. Erling
orienterte om at det var SU sentralt som oppfordret SVs lokallag til å gi støtte til sine
lokale SU-medlemmer. Siden det pr. i dag ser ut til at det er få fra Haugalandet SU som
skal reise på årets sommerleir, er dette ikke aktuelt for oss. Erling følger opp dette videre
om det skulle bli aktuelt.

4) Valgkamp 2017
Vi bør snarest legge ut en oversikt over tidspunkt for når vi skal ha stand under
valgkampen, og der folk kan skrive seg opp på aktuelle tidspunkt. Vi benytter samme
system som under valgkampen i 2015, et nettbasert Google Regneark med åpen

-1-

redigeringstilgang for alle. Ivar har ansvar for å lage en slik oversikt og informere
medlemmene om dette. Signe sjekker med kommunen om vi må søke om plass for å
stille opp stand i sentrum.

5) Eventuelt
Det blir arbeidsmøte for valgkampkomiteen (styret og bystyregruppa) mandag 8. mai
kl. 19.30 i Salhusveien SV. Hovedfokus for arbeidsmøtet blir å lage en strategi for en
elektronisk informasjonskampanje under valgkampen. Vi må ha et høyt fokus på
elektronisk kommunikasjon og informasjonsformidling under valgkampen, og målet er at
en tydelig strategi for dette vil gjøre papirbrosjyrer ut i postkassene til alle innbyggerne
overflødig og unødvendig.

Referent: Ivar

-2-

