
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 
Tid: Kl. 19.30-21.30 tirsdag 23. august 2016
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Trine, Knut, Signe, Lene, Erling, Malin, Britt-Mona og Ivar

1) Regional medlemssamling torsdag 8. september
Nestleder Snorre Valen i SV blir med denne kvelden. Han kommer med buss fra 
Stavanger ca. kl. 18, og må tas imot på bussterminalen. Medlemssamlingen starter kl. 
19.00. Det formelle programmet på samlingen bør ikke vare lenger enn til kl. 22.00, og 
planen for kvelden er at Snorre Valen holder en innledning om aktuelle tema, og deretter 
åpnes det for diskusjon og innspill fra de frammøtte. 
Det ble diskutert om samlingen skal legges til Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus i stedet 
for Solvang skole. Erling sjekker opp om det er mulig å være på Gamle Slaktehuset og 
hvilke muligheter det er for matservering der. Saken oppdateres og diskuteres videre via 
Facebook i gruppa for medlemmer av styret og bystyregruppa.
Ivar har ansvar for å opprette et facebookarrangement for medlemssamlingen, og styret 
oppfordres til å dele arrangementet via sine facebooknettverk. Noen dager i forkant av 
arrangementet blir det også sendt ut en pressemelding; Trine og Ivar har ansvar for 
pressemeldingen. Ivar har ansvar for å skrive en tekst til nettsida i etterkant av 
arrangementet, og Malin har ansvar for å ta bilder under arrangementet.

2) Møteplan for høsten 2016
Styret ble enige om styremøter ved følgende tidspunkt for høsten 2016:
Tirsdag 13. september kl. 19.30
Onsdag 5. oktober kl. 19.30
Onsdag 9. november kl. 19.30
Tirsdag 13. desember kl. 19.30
Onsdag 11. januar kl. 19.30
Møtene blir på SV-kontoret dersom ikke annet er avtalt. Tidspunkt for neste årsmøte ble 
foreslått til mandag 6. februar kl. 18.00, med forbehold om endringer.
Trine orienterte om at hun i utgangspunktet ikke har planer om å ta fødselspermisjon fra 
ledervervet, men skal ha ledervervet fram til neste årsmøte. Hun tar derimot ikke 
gjenvalg som leder da. I perioder der Trine ikke kan stille, trer Knut inn og overtar 
lederansvaret.

3) Eventuelt
1) Politisk Arena til våren
Haugesund SV har ansvar for å arrangere en Politisk Arena til våren. Mulige tema og 
gjesteforelesere ble kort diskutert. Saken blir diskutert videre på neste styremøte.

2) Kampanjeuke 19.-25. september
SV sentralt setter fokus på «Forskjells-Norge» denne uka, og Haugesund SV har blitt 
oppfordret til å delta i kampanjen. Erling foreslår for SU at de lager mulige praktiske 
kampanjetiltak. Vi bruker Facebook og eventuelt nettsida vår aktivt denne uka for å sette 
fokus på og bidra til informasjon rundt kampanjen.  

Referent: Ivar
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