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

Kl. 21.00-22.00 mandag 20. august 2018
Høyloftet på Gamle Slaktehuset
Signe, Knut, Britt-Mona, Reidar, Trine og Ivar
Lene

1) Forberedelser til regional medlemssamling fredag 31. august og
lørdag 1. september
Praktisk:
• Signe henter nøkkel til Norsk Folkehjelp-huset fredag 31. august før kl. 12.00.
• Ivar kjøper inn en 10 meter lang HDMI-kabel som vi trenger til presentasjon fra
pc.
• Vi sender arbeidsprogrammet for 2015-2019 ut til medlemmene våre i forkant av
samlingen slik at de har mulighet til å kikke i det og forberede seg.
• For å få en pekepinn på hvor mange vi blir (viktig for matinnkjøp), ber vi
deltakerne om en påmelding til arrangementet ved at de klikker på «Skal» på
facebookarrangementet. De som ikke er på Facebook, kan sende oss en e-post.
• Vi har tidligere nevnt at vi kjøper inn pizza på fredagen, og vi har sikkert
automatisk tenkt Pizzabakeren her. Men det finnes også andre alternativ. På
Haugå kan være et alternativ, og Hos Carlos kan være et annet. Det trenger ikke
være pizza. Matansvarlig Lene kan avgjøre hva som blir best.
Gruppearbeid:
Arbeidsprogrammet 2015-2019 er delt inn i fem kapitler. Vi deler derfor deltakerne inn i
fem grupper etter kapitteloverskriftene. Gruppene skal da jobbe for å finne ut hva som er
det aller viktigste i det aktuelle kapitlet, og hva som eventuelt kan strykes/tas bort.
Poenget er å komme fram til en kortversjon av programmet som vi kan bruke som en
prioritert handlingsplan.
Britt-Mona fikser en «påmeldingsliste» der deltakerne på fredagen kan skrive seg opp i
hvilken gruppe de har lyst å være med i. Hun fikser også utskrift av de ulike kapitlene
både i A4-format og A3-format, og tar med penner, tusjer, post it-lapper og lignende
materiell.

2) Annonse i LO i Nord-Rogaland sitt 100-årsjubileumshefte
Vi har fått en henvendelse fra LO i Nord-Rogaland som fyller 100 år i år om å annonsere i
deres jubileumshefte. Annonsen koster 1000 kr for en halvside. Vi ønsker dette, og lager
en enkel annonse.

3) Eventuelt
Ingen saker.

Referent: Ivar
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