Referat
fra styremøte i Haugesund SV
Tid:
Sted:
Disse møtte:
Fravær:

Kl. 19.30-21.00 tirsdag 24. oktober 2017
Salhusveien SV
Signe, Knut, Lene, Britt-Mona og Ivar
Erling, Svein Inge og Tor Magnus

1) Politisk arena
Saken var oppe på forrige styremøte, og styret ble da enige om at vi foreløpig skulle
holde av onsdag 22. november til dette arrangementet. Siden det fortsatt var mange ting
knyttet til arrangementet som ikke var på plass, valgte styret å utsette arrangementet til
januar/februar. Styret valgte også å endre temaet for arrangementet fra «rettferdig
handel» til «en mer human forbrukerverden». Stormberg har allerede blitt kontaktet om
arrangementet, men ønsket tilbakemelding angående målgruppe og antall deltakere.
Styret vedtok at Signe, Ivar, Svein Inge og Britt-Mona blir en komité som jobber videre
med dette arrangementet. Kontakten med Stormberg opprettholdes, og ny eksakt dato
for arrangementet blir satt når det eventuelt blir avklart med Stormberg. Tanken er å
lage dette arrangementet til en slags «inspirasjonskveld».

2) Regional medlemssamling med Solfrid Lerbrekk
Torsdag 9. november kl. 17.00 blir det regional medlemssamling der Solfrid Lerbrekk
deltar. Tanken med arrangementet er spesielt å inkludere de nye medlemmene vi har
fått i det siste. Arrangementet er et samarbeid mellom Rogaland SV og Haugesund SV. Vi
har ordnet lokale for samlingen i loftsetasjen på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus, og
bestiller mat fra HosCarlos når det nærmer seg og vi veit sånn cirka hvor mange som
kommer. Ivar følger opp kommunikasjonen med Rogaland SV når det gjelder program for
samlingen og utgiftene ved samlingen.

3) Fakkeltog for atomvåpenforbud
Vi har fått en forespørsel fra Rødt Haugaland om å bli med på lokalt fakkeltog for
atomvåpenforbud. Markeringen skal holdes lørdag 9. desember. Vi blir selvsagt med på
denne markeringen. Erling følger opp samarbeidet med Rødt Haugaland.

4) Eventuelt
Styremøtet onsdag 8. november utgår siden vi ikke behøver å detaljplanlegge den
regionale medlemssamlingen 9. november, på grunn av at Rogaland SV har regien for
denne samlingen.
Det blir ny «Kaffikoppen»-samling mandag 27. november.

Referent: Ivar
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