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

Kl. 19.30-21.45 tirsdag 20. februar 2018
Salhusveien SV
Signe, Knut, Lene, Britt-Mona, Reidar og Ivar
Svein Inge og Trine

1) Konstituering av nytt styre for 2018
Signe ble valgt til nestleder (ny).
Lene ble valgt til kasserer (gjenvalg).
Ivar ble valgt til informasjonsansvarlig/sekretær (gjenvalg).

2) Valg av politiske kontakter for 2018
Signe ble valgt til klima- og miljøpolitisk kontakt (ny).
Lene ble valgt til likestillingspolitisk kontakt (gjenvalg).
Lene ble valgt til fagpolitisk kontakt (gjenvalg).
Britt-Mona ble valgt til oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt (ny).
Trine ble valgt til velferdspolitisk kontakt (gjenvalg).
Trine ble valgt til integreringspolitisk kontakt (ny).
Svein Inge ble valgt til internasjonal kontakt (gjenvalg).
Reidar ble valgt til ungdomspolitisk kontakt (ny).
Saksmerknad: I 2017 har Haugesund SV også hatt en kultur- og idrettspolitisk kontakt,
men dette tas inn under ansvaret til oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt. Se
oppdatert mandat.

3) Valg av nytt representantskapsmedlem og varamedlem
Signe ble valgt til nytt representantskapsmedlem, og Knut til varamedlem.
Saksmerknad: Siden Ivar er innstilt til å bli valgt inn i fylkesstyret kan Haugesund SV
stille med et annet representantskapsmedlem, under forutsetning av at Ivar faktisk blir
valgt inn i fylkesstyret. Om Ivar ikke bli valgt inn i fylkesstyret, vil de nyvalgte
representantskapsmedlemmene fungere som 1. og 2. vara.

4) Møteplan og aktivitetsplan våren 2018
Styremøter:
Mars: Tirsdag 20. mars kl. 19.30 i Salhusveien SV
April: Tirsdag 17. april kl. 19.30 i Salhusveien SV
Mai:
Tirsdag 22. mai kl. 19.30 i Salhusveien SV
Juni:
Torsdag 21. juni kl. 19.30 i Salhusveien SV (sommeravslutning)
Aktivitetsplan:
De faste aktivitetene er allerede lagt inn i aktivitetsplanen og denne oppdateres
fortløpende under «Hva skjer?» på nettsidene våre.
Vi arrangerer strandryddeaksjon lørdag 21. april kl. 12.00. Signe har ansvar for å
planlegge og forberede dette arrangementet, og delegerer oppgaver ved behov.
Vi arrangerer et Sosialistisk Venstreparty før sommeren. Tidspunkt for dette blir
bestemt på neste styremøte 20. mars.
Vi arrangerer regional medlemssamling med programarbeid fredag 31. august og
lørdag 1. september, og vil jobbe for å få en sentral politiker til denne samlingen.
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5) Forberedelser til fylkesårsmøte
Praktiske reiseforberedelser: Signe reiser ned til Stavanger fredag kveld. Knut kjører bil,
og de delegatene som ønsker det kan sitte på. Ivar og Britt-Mona tar bussen. Ivar
inviterer vårt nye svært unge og engasjerte medlem Lea Marie Sandvik til å være med
som observatør på lørdagen.
Signe orienterte kort om en uttalelse ang. aldersgrense for omskjæring av gutter som
hun har fremmet i samarbeid med Eirik Faret Sakariassen.

6) Søknad om økonomisk støtte til 8. mars-komiteen
Haugesund SV bidrar med økonomisk støtte til 8. mars-komiteen, og betaler da inn 500
kr per bystyrerepresentant (totalt 1000 kr). Kasserer Lene ordner innbetaling så snart
som mulig.
Sakmerknad: Av en eller annen grunn ble det ikke betalt inn støtte i 2017, og vi betaler
derfor inn 2000 kr.

7) 1. mai-komiteen – Hvem stiller der?
Knut stiller som vår representant.

8) Kommunevalgplattform
Ivar orienterte om e-post som var kommet om kommunevalgplattform. Det skal lages en
nasjonal kommunevalgplattform som skal ha SVs hovedsaker på
fylkes- og lokalnivå. Eirik Faret Sakariassen ble valgt av landsstyret til å sitte i komiteen
som skal arbeide fram et utkast, og han ønsker innspill fra lokallagene på e-post til
eirik.sakariassen@sv.no - helst innen 14. mars.

9) «Prioritert by»-prosjektet. Informasjon og invitasjon
Ivar orienterte om informasjon fra Ingrid Fiskaa om dette prosjektet. I Rogaland skal
Sandnes eller Haugesund bli «prioritert by» under valgkampen 2019. Styret er positive til
at Haugesund blir «prioritert by», men den endelige beslutningen tas sannsynligvis av
fylket. Ivar følger dette opp med Ingrid Fiskaa.

10) Eventuelt
Det må gjøres noe for å sikre bedre kommunikasjon mellom styret og bystyregruppa. I
dag er det for liten kommunikasjon mellom styret og bystyregruppa, og det er vanskelig
for styret å holde seg oppdatert på hva det jobbes med av lokalpolitikk. Styret diskuterte
ulike løsningsforslag, men ble enige om at Gjertrud og Trine må innkalles til et styremøte
der denne saken settes på sakslista. Ivar følger dette opp med Gjertrud og Trine og
innkaller dem til et styremøte som passer for dem å være med på.

Referent: Ivar
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