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

Kl. 19.30-22.30 torsdag 21. juni 2018
Salhusveien SV
Lene, Knut, Reidar og Ivar
Signe, Britt-Mona, Svein Inge og Trine

1) Godkjenning av referat fra styremøte 22. mai
Referatet ble godkjent.

2) Program for regional medlemssamling 31. august og 1.
september
Styret diskuterte programmet for den regionale medlemssamlingen fredag 31. august og
lørdag 1. september på Norsk Folkehjelp-huset og ble enige om denne skissen til
program:
Fredag 31. august:
• Dørene åpner kl. 18.00. Sosial drøs mens folk kommer. Vi er oppmerksomme på å
inkludere nye medlemmer. Det blir enkel matservering og kaffe. Vi bestiller pizza.
• Fra ca. kl. 19.30: Velkommen til Haugesund SV. Innlegg v/ Kirsti Bergstø, debatt
etterpå.
• Sosialt samvær utover kvelden, med snacks og drikke. Ikke offisielt med alkohol på
arrangementet, men folk kan ha med seg selv.
Lørdag 1. september:
• Oppstart med frokost kl. 10.00. Programmet begynner kl. 11.00.
• Vi prøver å få noen fra fylket som kan ha innledning. Ivar sjekker med Ingrid Fiskaa
og/eller Heidi Bjerga. Innlegg på 30 minutter og kort debatt etterpå.
• Gruppearbeid starter kl. 12.30. Vi deler deltakerne inn i grupper etter kapittel i
arbeidsprogram for forrige periode for hver enkelt kommune (eventuelt
Haugesund SV sitt arbeidsprogram). Det blir utnevnt en gruppeleder på hver
gruppe. Gruppearbeidet varer fram til kl. 14.00. Deretter blir det lunsj fram til kl.
14.30.
• Fra kl. 14.30: Oppsummering fra gruppearbeidet. Haugesund presenterer sine
gruppearbeid. Andre kommuner kommer med eventuelle innspill om samme
tema. Kort pause kl. 15.15. Arrangementet slutter kl. 16.00.
De praktiske detaljene avklares nærmere på neste styremøte i august, men foreløpig har
vi dette som utgangspunkt:
✓ Vi må beregne minst en time praktisk rigging/kaffekoking o.l. i forkant på fredagen
og minst en time nedrigging/rydding i etterkant på lørdagen.
✓ Lene er utnevnt til matansvarlig og delegerer arbeidsoppgaver etter behov.
✓ Ivar ønsker velkommen på fredagen og leder arrangementet.
✓ Ivar og Signe blir ordstyrere under debattene. Taletid: 3 minutter. Det er lov å
tegne seg flere ganger.
Vi inviterer Karmøy SV, Tysvær SV, Sveio SV, Vindafjord SV, Suldal SV, Sauda SV og
Rogaland SV til arrangementet. Vi tilbyr overnatting for de som eventuelt har behov for
det.
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3) Lokalutspill – kommuneøkonomi 2019
SV sentralt har laget et opplegg til lokallagene for medieutspill knyttet til
kommuneøkonomi og SVs alternative statsbudsjett. Styret diskuterte om vi skulle gjøre
noe ut av dette, men konkluderte med at kommuneøkonomi har vært et så vanskelig
tema i Haugesund med mye fokus på sparing. Et utspill om at Haugesund kommune ville
ha fått mer penger – om SV hadde sittet i regjering og fått gjennomslag for sitt budsjett
– ville ha blitt vanskelig å kommunisere ut på en god måte. Vi gjør altså ikke noe ut av
dette.

4) Høstkonferanse for Rogaland SV i Haugesund i november –
skisse til program
Skisse til program ble gjennomgått. Vi er forberedt på at vi må ta ansvar for privat
overnatting knyttet til dette arrangementet. Vi mener at vi kan klare å tilby overnatting
for 10-15 personer.

5) Eventuelt
1) Vi må ha et styremøte i august før den regionale medlemssamlingen. Styret foreslår
tirsdag 21. august, onsdag 22. august eller tirsdag 14. august. Ivar legger ut en
avstemming i facebookgruppa for styret siden styret ikke var fulltallig på dette møtet.
2) SV sentralt setter til høsten i gang med en kampanje. Temaet for kampanjen er
«velferd for de mange – ikke for de få», der fokuset vil være på å skape et bedre
velferdssamfunn for både brukere og ansatte. I forbindelse med kampanjen vil det bli
lagt opp til en skoleringsperiode i september, der stortingsrepresentanter og ansatte
sentralt vil dra rundt til lokallag for å holde en skoleringspresentasjon om
kampanjetemaet og om kampanjearbeid. Partikontoret ber om tilbakemelding for når vi
ønsker skolering og eventuelle ønsker om hvem som skal holde skoleringen.
Vi ønsker kampanjeskolering i uke 37 eller uke 38 i september, og ønsker
gjerne å få besøk av stortingsrepresentant Karin Andersen til å holde
skoleringen.

Referent: Ivar
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