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

Kl. 19.30-22.00 tirsdag 17. april 2018
Salhusveien SV
Signe, Lene, Britt-Mona, Reidar, Svein Inge og Ivar
Knut og Trine

1) Godkjenning av referat fra styremøte 20. mars
Referatet ble godkjent.

2) 1. mai: status v/ Ivar og Reidar
Oppsummering fra møte i 1. maikomiteen samme dag: Som kjent var Hadia Tajik
(nestleder i Ap) uaktuell for 1. mai i Haugesund. Styret i LO i Nord-Rogaland hadde valgt
Tove Elise Frøland fra Vindafjord Ap som ny hovedtaler. Haugesund Ap hadde spurt om
vedtaket fra styret i LO i Nord-Rogaland der det står at ledelsen i Ap er uønsket i
Haugesund hadde blitt omgjort. Geir Allan Stava hadde forklart at siden Hadia Tajik nå
var uaktuell var det ingenting for styret i LO i Nord-Rogaland å ta omkamp om, og selve
vedtaket ble ikke diskutert. Haugesund Ap svarte at de skulle diskutere på et styremøte
samme kveld om de kunne delta på fellesarrangementet, og det kunne bli problematisk
for dem i og med at dette vedtaket ikke var blitt omgjort. Når det gjelder utgifter for
kaker (jf. sak 4 fra styremøte 20. mars) hadde Haugesund Ap tidligere sagt at de kunne
ta hele denne kostnaden. Ivar hadde forklart at Haugesund SV ikke har økonomi til å ta
dette om Haugesund Ap skulle trekke seg fra fellesarrangementet. Det ble da sagt at LO
skulle ta ansvar for dette og finne en løsning. Fellesarrangementet skal gå som planlagt
uavhengig om Haugesund Ap blir med eller ikke.

3) Lynryddeaksjon lørdag 21. april: status v/ Signe
Alt er under kontroll ved de praktiske forberedelsene til arrangementet. Det er laget
arrangement på Facebook og sendt ut pressemelding. Flere har også delt arrangementet
på Facebook. Det er ennå ikke så mange som har klikket på knappen for at de «skal» på
arrangementet, men det er ikke alltid at deltakerlistene på Facebook er realistiske i
forhold til hvor mange som faktisk møter opp.

4) Rapport fra oppstartssamling i Bergen for prioritert byprosjektet
Ivar, Signe og Reidar deltok på denne samlingen i Bergen 7. og 8. april. Her var det mye
konkret og nyttig info om hvordan man som lokallag kan bli mer synlig og lettere nå ut til
medlemmer og andre interesserte. Det var også en del fokus på skriving av leserinnlegg
og hvordan man skulle selge inn saker til pressen. Folkemøte med Audun Lysbakken er
en del av pakken som tilbys prioriterte byer, og for Haugesund vil dette bli i løpet av
våren 2019. Det ble avtalt et planleggingsmøte med en representant fra partikontoret for
styret og bystyregruppa før sommeren. Mer info om dette kommer seinere.

5) Sosialistisk Venstreparty fredag 1. juni: status v/ Ivar
Datoen 1. juni ble satt på forrige styremøte, men det viste seg nå at denne datoen ikke
passet for flere styremedlemmer. Dette arrangementet ble lagt inn i halvårsplanen før
det ble kjent at Haugesund var blitt prioritert by. På grunn av begrenset kapasitet, og
siden medlemmene ikke har blitt informert om dette, valgte styret å avlyse dette
arrangementet. Planleggingsressursene før sommeren bør helles brukes på
medlemssamlingen 31. august og 1. september.
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6) Regional medlemssamling med programarbeid 31. august og 1.
september: status v/ Ivar
Kirsti Bergstø er nå bekreftet for arrangementet fredag 31. august. Vi bestiller Norsk
Folkehjelp-huset for samlingen. Etter dialog med Ommund ønsker hun å komme tidligere
på fredagen for å besøke Hydro på Karmøy. Vi bør prøve å få til flere bedriftsbesøk denne
dagen. Lene tar ansvar for det og koordinerer med Ommund. Vi avventer
oppstartsklokkeslett for samlingen til vi har funnet ut mer om tidspunkt for Kirsti Bergstø
sine bedriftsbesøk denne dagen.

7) Nominasjonsmøte/konferanse for Rogaland SV i Haugesund i
november?
Det har kommet spørsmål fra Rogaland SV om Haugesund kan være vertskap for
nominasjonsmøte med konferanse en helg i november. Styret stiller seg positive til dette.
Rogaland SV ønsker også å vite om Norsk Folkehjelp-huset passer til denne samlingen;
de anslår at rundt 70 personer kommer til samlingen. Dette huset har kapasitet til rundt
60 personer, så det kan bli litt trangt. Rogaland SV ønsker også å vite hvilken kapasitet
vi har for å huse overnattingsgjester. Dette må vi komme tilbake til.

8) Politisk arena: status v/ Ivar/Signe
Det har kommet tips fra Trine om at heltid/deltid-problematikken kan være et godt tema
for Politisk arena. Da vil vi ha alle ressurspersoner lokalt, og det er relativt enkelt å
gjennomføre. Styret stiller seg bak dette. Lene jobber videre med dette sammen med
Trine.

9) Rapportering av partifinansiering for regnskapsåret 2017
Ivar tar seg av innrapporteringen.

10) Eventuelt
Neste styremøte er planlagt til 22. mai. Samme dato er det også satt opp gruppemøte
siden mandagen er 2. pinsedag. Ivar tar dette opp med Gjertrud og Trine.

Referent: Ivar

-2-

