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Referat 

fra styremøte i Haugesund SV 

  

Tid:      Kl. 20.30-21.30 mandag 5. november 2018 
Sted:    SV-kontoret 

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

 
 

1) Godkjenning av referat fra styremøte 24. oktober  
Referatet ble godkjent med noen justeringer. 

 
2) Høstkonferanse i Haugesund 17. og 18. november – 

underholdning og hvem stiller som delegater? 
Ivar i samarbeid med Reidar og Lea Marie fra SU tar seg av underholdningen (quiz via 

Kahoot) lørdag kveld. 

Disse stiller som delegater: 

Representantskapet: Knut 

Trine 

Britt-Mona 

Edgar Kåre Pettersen 

Elin Netland 

Kjell Jamne 

Ivar blir delegat/representant fra fylkesstyret. 

 
3) Programarbeid – tidspunkt og sted for utvidet styremøte 
Vi vil arrangere et utvidet styremøte en kveld i siste halvdel av november med fokus på 

programarbeid der vi jobber med det som ikke ble noe av på medlemssamlingen lørdag 

1. september. Torsdag 15. november, onsdag 21. november eller torsdag 29. november 

kom opp som aktuelle datoer. På styremøtet var det flertall for 15. november, med 29. 

november som andre alternativ. Datoene diskuteres med de andre før noe avklares. Sted 

blir Salhusveien SV. I tillegg til styret og bystyregruppa vil vi også invitere 

nominasjonskomiteen og et utvalg andre personer som er aktuelle med spesiell 

kompetanse: Karen Helgeland Qvale (SV-medlem, svært miljøbevisst, jobber i Eta Energi 

og nabo til Lene), Ragnhild Bakkevig (byplanlegger i Haugesund kommune), Leif Handå 

(SV-medlem, svært opptatt av natur, fisk & oppdrett) og Grethe Paulsen Vie. 

 
4) Status for arbeidet i nominasjonskomiteen v/ Knut 
Knut var ikke til stede på styremøtet, så Ivar tar kontakt med Knut for å få en status på 

arbeidet i nominasjonskomiteen. Styret er bekymra for arbeidet som er forsinka, og vil 

koble inn Signe for å styrke og hjelpe nominasjonskomiteen om det blir behov for det. 

 
5) Eventuelt 
Ingen saker. 

 

 
 
Referent: Ivar 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/11/referat_styremote241018-1.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/11/underholdning_hostkonferansen.pdf

