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Referat 

fra årsmøte i Haugesund SV 

  

Tid:      Kl. 18.30-21.00 mandag 5. februar 2018 
Sted:    Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus (Strandgata 70) 

Til stede:   19 medlemmer og stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk 
 

 
1. Åpning/konstituering 

Innkalling ble godkjent. 

Saksliste ble godkjent. 

Signe Kathrine Norbotten ble valgt til ordstyrer. 

Ivar Teigland ble valgt til referent. 

 

 

2. Årsmelding 2017 – Haugesund SV 

Årsmøtet fikk framlagt årsmelding for 2017 inkludert handlings- og aktivitetsplan for 

styret i Haugesund SV 2017.  
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med et par små merknader som er rettet opp: På 

side 4 var det feil årstall (2018) under «Delegater til årsmøtet i Rogaland SV». I tillegg er 

Haugesund SV også representert i Komiteen for Haugesund bys ærestegn «De fykende 

måker» og 17. mai-komiteen i Haugesund. Dette er tatt med i oversikten på side 6. 

 

 

3. Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2018 

Årsmøtet fikk framlagt et utkast til handlings- og aktivitetsplan for 2018. 

 

Vedtak: Den foreløpige planen ble godkjent av årsmøtet. Det nye styret vil videreutvikle 

og vedta endelig plan. 

 

 

4. Økonomi 
Årsmøtet fikk framlagt regnskap for 2017 og budsjett for 2018.  
 

Vedtak: Årsmøtet vedtok regnskap for 2017 og budsjett for 2018 med noen merknader: 

Det er viktig at det synliggjøres i budsjettet at det settes av midler til valgkamp i år uten 

valgkamp. Det budsjetterte overskuddet i 2018 merkes derfor med «avsetting til 

valgkampåret 2019». I tillegg vil det sannsynligvis komme endringer i den statlige 

partistøtten siden Haugesund SV har fått flere medlemmer. Dette er ennå ikke avklart, 

men det nye styret vil da justere budsjettet for 2018.  

 

 

5. Valg av nytt styre og delegasjon til årsmøte i Rogaland SV 
Valgkomiteen v/ Jarle Stunes og Gjertrud Kjellesvik la fram sitt forslag: 

 

Leder: 

Ivar Teigland                1 år (ny) 

 

Forslag til nye styremedlemmer: 

Signe Kathrine Norbotten           2 år (ny) 

Lene Sæther                2 år (ny) 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/aarsmelding_2017_haugesund_sv.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/aarsmelding_2017_haugesund_sv.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/utkast_til_handlings-og_aktivitetsplan_2018_haugesund_sv.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/01/regnskap_haugesund_sv_2017.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/01/budsjett_haugesund_sv_2018-1.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/01/valgkomiteens_innstilling_2018.pdf
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Reidar Sand (SU)              2 år (ny) 

 

Følgende styrerepresentanter er ikke på valg i år (ble valgt for 2 år i 2017): 

Knut Oaland 

Britt-Mona Vang 

 

Nye varamedlemmer: 

Svein Inge Strand Egeland            1 år (gjenvalg) 

Trine Meling Stokland              1 år (ny) 

 

Styret konstituerer seg selv, med unntak av valgt leder! 

 

Revisor: 

Åge Johannessen               1 år 

 

Valgkomité: 

Jarle Stunes og Gjertrud Kjellesvik         1 år 

 

Representantskapet: 

Leder 

Vara: 

Nestleder (konstitueres av styret) 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Årsmøtet valgte følgende delegater til fylkesårsmøtet i Rogaland SV lørdag 24. og søndag 

25. februar 2018: 

✓ Signe Kathrine Norbotten (representantskapet)            

✓ Elin Netland                                     

✓ Knut Oaland                                   

✓ Britt-Mona Vang                       

✓ Edgar Kåre Pettersen 

✓ Ivar Teigland 

Vara/observatører (kun søndag): 

✓ Trine Meling Stokland 

✓ Kjell Jamne 

 

 

6. Nominasjonskomité og programkomité til valget 2019 
Årsmøtet fikk framlagt en innstilling til nominasjonskomité og programkomité til 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

7. Uttalelser 

Forslagsstiller Edgar Kåre Pettersen la fram forslag til en uttalelse om evaluering av 

arbeidet i bystyre/formannskap 2015-2019. 

Forslagsstiller Trine Meling Stokland la fram forslag til en uttalelse om at Haugesund SV 

vil ha mer miljømerking!. 

 

Vedtak: Uttalelsen fra forslagsstiller Edgar Kåre Pettersen om evaluering av arbeidet i 

bystyre/formannskap 2015-2019 tas med som en intern protokollsak, men blir ikke 

behandlet som en uttalelse. Den blir tatt med inn i programkomiteens arbeid. Uttalelsen 

fra Trine Meling Stokland «Haugesund SV vil ha mer miljømerking!» blir sendt videre til 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/01/nominasjonskomite.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/01/nominasjonskomite.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/uttalelse_evaluering_av_arbeidet_i_bystyreformannskap_2015-2019.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/uttalelse_evaluering_av_arbeidet_i_bystyreformannskap_2015-2019.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/uttalelse_haugesund_sv_vil_ha_mer_miljomerking.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/02/uttalelse_haugesund_sv_vil_ha_mer_miljomerking.pdf
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årsmøtet i Rogaland SV og blir også sendt til media lokalt og publisert på Haugesund SVs 

nettside og facebookside.    

 

 

8. Orienteringer 

Gruppeleder Gjertrud Kjellesvik orienterte om aktuelle politiske saker og samarbeid i 

flertallskoalisjonen.  

 

 

Etter at de formelle årsmøtesakene var avsluttet, informerte Solfrid Lerbrekk (SVs nye 

stortingsrepresentant fra Rogaland) om aktuelle politiske saker på Stortinget, etterfulgt 

av en kort diskusjon. 

 
 

 
Referent: Ivar Teigland 
11. februar 2018 


