
Referat
fra styremøte i Haugesund SV
 

Tid: Kl. 20.15-22.15 torsdag 25. februar 2016
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Trine, Knut, Signe, Erling, Lene, Britt-Mona og Ivar
Fravær: Malin

1) Konstituering
Knut fortsetter som nestleder.
Signe fortsetter som kasserer.
Erling overtar som ungdomspolitisk og internasjonal kontakt (etter Kristian).
Lene blir fag- og likestillingspolitisk kontakt.
Ivar blir informasjonsansvarlig.
Styret foreslår Malin til miljøpolitisk kontakt.
Styret vurderer en oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt. Britt-Mona tenker på om 
det er noe hun har lyst og mulighet til. 

2) Fastsette ny dato for skolepolitisk medlemsmøte
Onsdag 16. mars ble fastsatt. Møtet er planlagt fra kl. 19.00 til kl. 21.00 på kontoret til 
LO. Trine lager forslag til program i løpet av uke 9. Lokallagene til Utdanningsforbundet 
og Skolenes landsforbund blir invitert til møtet.

3) Nedsette komité for planlegging av regional medlemssamling 
15. og 16. april
Knut, Erling og Signe ble nedsatt i komiteen.

4) Møteplan for styret våren 2016
Følgende møtetidspunkt ble bestemt:
Torsdag 17. mars kl. 18.00-19.00 
Torsdag 21. april kl. 19.30
Torsdag 12. mai kl. 19.30

5) Uttalelse (se under)
«En Uber-sjåfør får ikke feriepenger. En Uber-sjåfør får ikke pensjon. En Uber-sjåfør får ikke lønn 
under sykdom eller når han blir forelder. En Uber-sjåfør har ingen overenskomst og er ikke dekket 
av arbeidsmiljøloven som beskytter andre arbeidere i Norge. Alt er i tillegg uavklart når det gjelder 
skatt og moms. Konseptet kan lett overføres til andre bransjer – for eksempel rengjøring, 
godstrafikk, hjemmehjelp. Uber er drosjebransjens Ryanair; sosial dumping satt i et system skjult 
gjennom fyndord som delingsøkonomi. Flere partier hilser Uber velkommen til Stavanger og Norge, 
selv om avgjørelser i rettsystemet internasjonalt viser systematisk brudd på lovgivning og 
arbeidsrettigheter. Dette er bransjer der lovgivning og rettigheter må styrkes, ikke undergraves. 
Alle har krav på et ordentligt arbeidsliv. Også drosjesjåfører. SVs oppgave er å slå ned på sosial 
urettferdighet, selv om det gjemmer seg bak stilige App-er og moderne fyndord som 
delingsøkonomi. Uber er pirat-taxi satt i system! Det er på tide at vi klart sier fra. I dag ønsker 
liberalistene i politikken å ta fra drosjesjåførenes rettigheter, i morgen forsvinner en annen 
gruppes. Stopp Uber.»
Uttalelsen ble sendt til fylkesårsmøtet. Ivar legger fram uttalelsen.

6) Fylkesårsmøte: Gjennomgang av saksliste, fordeling av 
oppgaver, delegater og praktisk organisering av reise
Saken ble diskutert og orientert om.
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7) Orientering om status for 8.mars
Trine orienterte om status for arrangementet.
 
8) Eventuelt
1) Edgar utfordres til å lage ølflaske-etikett som en oppmerksomhet til Marit og Åge som 
takk for innsatsen i valgkomiteen.

2) Erling orienterte om organisatorisk «rot» i Rogaland SU. Styret er oppløst, og det skal 
nå nedsettes et interimstyre. Erling vil fremme forslag om å flytte fylkesstyret til 
Haugesund dersom det nye interimstyret ikke fungerer.

3) Trine orienterte om organisatorisk «rot» i Rogaland SV.
 

Referent: Ivar
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