Referat
fra styremøte i Haugesund SV
Tid:
Kl. 19.30-22.00 tirsdag 20. mars 2018
Sted:
Salhusveien SV
Disse møtte: Knut, Lene, Britt-Mona, Reidar (via telefon) og Ivar
Gjertrud var til stede under behandling av sak 1-3
Fravær:
Signe, Svein Inge og Trine
1) Godkjenning av referat fra styremøte 20. februar
Referatet ble godkjent.

2) Kommunikasjon mellom styret og bystyregruppa (jf. sak 10 fra
styremøte 20. februar)
Bakgrunnen for saken var at det må gjøres noe for å sikre bedre kommunikasjon mellom
styret og bystyregruppa. Saken ble diskutert, og det ble enighet om at styreleder (Ivar)
møter fast på gruppemøtene. Når styreleder ikke har anledning til å møte, stiller en
annen fra styret. Det er for øvrig ikke noe i veien for at flere fra styret deltar på
gruppemøtene.

3) Forberedelser til byprosjektet: innsendt spørreundersøkelse og
program for oppstartssamling i Bergen
Ivar orienterte om forberedelsesarbeidet til byprosjektet. Den innsendte
spørreundersøkelsen og programmet for oppstartssamlingen i Bergen 7.-8. april ble
gjennomgått og diskutert. Det er ønskelig at mest mulig av besøk/arrangementer som
skal foregå i Haugesund som prioritert by blir i valgåret 2019 og så tett opp til valget
som mulig.

4) 1. mai: status v/ Knut
Knut orienterte om status for 1. maiarrangementet. Hovedtalere blir Hadia Tajik
(nestleder i Ap) og Jan Olav Andresen (forbundsleder i EL og IT Forbundet og SV-er).
Programmet blir nokså likt som i fjor. 1. maikomiteen har bestemt at SV og Ap i
Haugesund skal skaffe kaker til 300 personer, noe som koster ca. 10 000 kroner. Det blir
altfor dyrt for oss om utgiftene skal deles på midten mellom de to partiene. Styret
foreslår at vi setter en maksgrense på 2500 kroner for Haugesund SV. Knut tar dette
videre med 1. maikomiteen og Haugesund Ap.

5) Strandryddeaksjonen Haugalandet 21. april: status v/ Signe
Vi arrangerer strandryddeaksjon lørdag 21. april kl. 12.00. Signe var ikke til stede på
styremøtet, men hadde orientert Ivar om status for strandryddeaksjonen i forkant av
møtet: Vi er påmeldt strandryddeaksjon via Hold Norge Rent (som i fjor). Denne gangen
prøver vi en strand ikke så langt fra Haraldshaugen Camping. Signe oppretter
arrangement på Facebook, men venter til hun har vært der på befaring.

6) Sosialistisk Venstreparty før sommeren: dato og opplegg
Vi arrangerer et Sosialistisk Venstreparty før sommeren. Dato for dette arrangementet
blir fredag 1. juni. Opplegget for samlingen trenger mer planlegging, men det kom opp
en idé om å fokusere på Haugesund SVs rolle i den politiske flertallskoalisjonen. Vi kan
f.eks. invitere haugesundordføreren til å si noe om hvordan det merkes at SV er med i
koalisjonen. Dette er foreløpig på idéstadiet og trenger mer planlegging, men Ivar

-1-

diskuterer denne ideen videre med Gjertrud og Trine, og saken tas opp igjen på neste
styremøte. Det kom også opp et forslag om musikkinnslag på arrangementet. Ivar
kontakter Reidar for å høre om det er noen i musikkmiljøet på videregående som kan
være aktuelle.

7) Regional medlemssamling med programarbeid 31. august og 1.
september: status v/ Ivar
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.
Ivar orienterte om status for arrangementet. Kirsti Bergstø er kontaktet via e-post og
invitert til samlingen, men foreløpig er det ikke kommet tilbakemelding. Rogaland SV og
Solfrid Lerbrekk er informert om samlingen, og det kan også være aktuelt å invitere Heidi
Bjerga fra fylkestinget. Det viktigste nå er å få avklart om Kirsti Bergstø kan komme, og
Ivar prøver å få avklart dette før neste styremøte.

8) Politisk arena: status v/ Signe
Siden Signe ikke var til stede, ble denne saken utsatt til neste styremøte.

9) Eventuelt
Ingen saker.

Referent: Ivar
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