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Referat 

fra styremøte i Haugesund SV 

  

Tid:      Kl. 19.30-21.45 tirsdag 22. mai 2018 
Sted:    SV-kontoret 

Disse møtte:  Signe, Britt-Mona, Reidar, Svein Inge og Ivar 
Fravær:   Lene, Knut og Trine 

 
 

1) Godkjenning av referat fra styremøte 17. april  
Referatet ble godkjent. 

 
2) Listekampanje: «Du kan gjøre en forskjell» – pressemelding 

sendt ut 
Vi har sendt ut pressemelding og fått oppslag på Hnytt. Artikkelen fra Hnytt kjøres som 

sponset innlegg på vår facebookside. Om det skulle komme forslag til listekandidater 

etter denne kampanjen spilles det videre til nominasjonskomiteen. 

 

3) Skoleringsbesøk for prioritert by-prosjektet med Kristian 
Fjellanger 5. juni: status v/ Ivar 
Møterommet «Språkverket 2» på Gamle Slaktehuset er booka. Vi starter opp kl. 16.30. 

Kristian Fjellanger kommer med et fly kl. 15.10, og oppfordres til å ta flybussen til 

sentrum. Ivar avklarer praktiske detaljer med Kristian Fjellanger. 

 

4) Kampanje for Verdens miljøverndag 
Vi sørger for litt aktivitet på facebooksida vår i anledning Verdens miljøverndag 5. juni. 

Det ligger noe materiell i ressursbanken, og Signe redigerer og publiserer leserinnlegg 

som ligger i ressursbanken til 5. juni.  
 

5) Regional medlemssamling med programarbeid 31. august og 1. 
september: status v/ Ivar  

Vi skriver i arrangementsbeskrivelsen at «dørene åpner» kl. 18.00, så står vi litt friere til 

hvilket klokkeslett selve innholdet i arrangementet skal starte. Signe booker Norsk 

Folkehjelp-huset til fredag 31. august og lørdag 1. september, Ivar lager 

facebookarrangement og sprer det til andre lokallag. Styret diskuterte et treffende navn 

på selve arrangementet, og endte opp med: «Veien mot et raust og rettferdig 

Haugaland». Vi bruker en grafisk SV-mal i bildet for arrangementet. 
 
10) Eventuelt 
Vi gir en oppmerksomhet i anledning begravelsen til Ragnvald Ernst Eriksen. Han ønsket 

en pengegave til organisasjonen Leger uten grenser, og vi setter inn et beløp fra 

Haugesund SV. 
 
 
Referent: Ivar 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/05/referat_styremote170418.pdf
https://www.sv.no/liste/
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/05/pressemelding_vil_ha_flere_unge_paa_lista.pdf
https://hnytt.no/2018/05/22/sv-vil-ha-flere-unge-flerkulturelle-og-kvinnelige-politikere/
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Planleggingsm%C3%B8te-med-Haugesund-SV.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/03/Sp%C3%B8rreskjema-En-kort-beskrivelse-av-lokallaget.pdf
https://www.sv.no/?ressurs=strandryddedagen
https://www.sv.no/?ressurs=strandryddedagen
https://www.sv.no/?ressurs=strandryddedagen

