
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 20.00-22.00 mandag 18. september 2017
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Signe, Knut, Lene, Britt-Mona, Erling og Ivar 
Fravær: Svein Inge og Tor Magnus

1) Godkjenning av referat
Anmerkning til sak 1 «Signatur til bankkort» fra forrige styremøte 8. august 2017: 
Vi har fått to bankkort til Haugesund SVs bankkonto. Leder (Signe) og kasserer (Lene) 
disponerer disse kortene.

2) Evaluering av valgkampen
SV har gjort et svært godt valg i Haugesund. Et valgresultat på 4,6 % er opp 1,7 
prosentpoeng opp fra stortingsvalget i 2013. 908 stemmer til SV i Haugesund er også 
svært nært tallet 912 som før valget ble presentert som målet for å få Solfrid Lerbrekk 
inn på Stortinget som direktemandat. I tillegg har vi fått flere mye medlemmer, og flere 
følgere på Facebook.
Før valgkampen gjennomførte vi en ringerunde til alle medlemmene, og dette har vært 
positivt og har også vært med på å aktivisere medlemmene. Når det gjelder selve 
valgkampen har vi hatt fokus på to arenaer; valgkampstand i sentrum og aktivitet på 
Facebook. Standen har vært godt bemanna (og aktivt besøkt) alle dager selv om ikke 
alle har brukt oversiktsdokumentet der man kunne skrive seg opp. En del 'meldte seg på'
rett før og noen dukket også opp på stand spontant. Likevel har vi hatt en kjerne med 
folk fra styret/bystyregruppa som har tatt ansvar for standen, og da har dette gått bra, 
selv om det skapte litt 'stress' før valgkampen startet at det var så få som hadde skrevet 
seg opp. Underveis i valgkampen slo vi også sammen de to puljene på stand til én felles 
pulje, og erfaringene fra denne sammenslåingen har vært gode. Påminnelser i 
facebookgruppa Haugeby SV om stand og hvem som skal stå på stand har vært nyttig, 
men vi bør også utvide denne påminnelsen til å inkludere SMS og e-post.
Vi har klart å øke antall nye innlegg på Haugesund SVs offisielle facebookside med nye 
innlegg omtrent daglig gjennom det meste av valgkampen, men det er lite aktivitet i 
kommentarfeltene. Vi må bli flinkere til å kommentere innlegg, og også oppfordre 
medlemmene til å kommentere innlegg. Det er også et mål at vi klarer å opprettholde et 
høyt aktivitetsnivå på Haugesund SVs offisielle facebookside også utenom valgkamper 
med minst ett nytt innlegg ukentlig. 

3) Representantskapsmøtet
Møtet blir lørdag 30. september. Signe orienterer representantskapet om erfaringene 
våre lokalt fra valgkampen.

4) Oppdatering av aktivitetskalender for høsten
Styret ble enige om følgende styremøter:
Tirsdag 24. oktober kl. 19.30 i Salhusveien SV
Onsdag 8. november kl. 19.30 i Salhusveien SV
Mandag 4. desember kl. 19.30 på SV-kontoret
Mandag 8. januar kl. 19.30 i Salhusveien SV
Årsmøtet for 2017 blir mandag 5. februar.
Første "Kaffikoppen" blir mandag 2. oktober. Signe og Gjertrud blir enige om de neste 
"Kaffikoppen"-samlingene.
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5) Politisk arena
Da styret diskuterte saken forrige gang på styremøte 18. april, 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. Det ble da bestemt at arrangementet skulle være til høsten etter stortingsvalget. 
Styret diskuterte saken videre, og ble enige om at vi foreløpig holder av onsdag 22. 
november til dette arrangementet. Innledere/foredragsholdere på et slikt arrangement 
kan være daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg, Fairtrade Norge, Utviklingsfondet, 
Framtiden i våre hender og butikk- og bistandskonseptet Sally Ann. Erling kontakter 
disse og holder styret løpende orientert om utviklingen. 

6) Eventuelt
Vi planlegger en medlemssamling i løpet av høsten, spesielt med tanke på å inkludere de 
nye medlemmene vi har fått. Knut, Ivar og Erling jobber videre med å få til en slik 
samling. 

Referent: Ivar
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