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Referat 

fra styremøte i Haugesund SV 

  

Tid:      Kl. 19.30-21.30 onsdag 24. oktober 2018 
Sted:    SV-kontoret 

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

 
 

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

 
2) Status for arbeidet i nominasjonskomiteen v/ Knut 
Arbeidet er litt på etterskudd. Det viktigste å få avklart topp 5-kandidatene til 

nominasjonslista. Vi må se på forrige liste fra 2015 og se på hvilke som fortsatt kan være 

aktuelle. Vi har også fått mange flere medlemmer siden 2015, og må se på om noen nye 

medlemmer kan være aktuelle for lista. Vi ønsker personer med sammensatt bakgrunn 

på topp 5, og minst en person med flerkulturell bakgrunn høyt oppe på lista. En 

ungdomskandidat er også viktig. 

Nominasjonslista skal være klar til årsmøtet vårt i februar. 

 
3) Programarbeid – planen videre 

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. I tillegg til styret og bystyregruppa vil vi også invitere 

nominasjonskomiteen og et utvalg andre personer som er aktuelle med spesiell 

kompetanse. Det er ennå ikke avklart eksakt dato og hvor samlingen blir, men vi tenker 

oss at vi starter opp fra kl. 18.00 en ukedag i siste halvdel av november. 

 

4) Møteplan høsten 2018 
November: 

Mandag 5. november kl. 20.30-21.30 (dette blir et kort styremøte rett etter 

«Kaffikoppen» på SV-kontoret) 

Desember: 

Onsdag 12. desember 

Januar 2019: 

Tirsdag 8. januar  

Årsmøte 2019: 

Mandag 4. februar 

 
5) Høstkonferanse i Haugesund 17. og 18. november – innkalling 

og nominasjonsliste 
Selve konferansen er åpen for alle medlemmer. På nominasjonsmøtet kan vi stille med 

samme antall delegater som på fylkesårsmøtet i februar. Da stilte vi med disse: 

✓ Signe Kathrine Norbotten (representantskapet) 

✓ Elin Netland 

✓ Knut Oaland 

✓ Britt-Mona Vang 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/10/referat_styremote200818.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/10/Innkalling-høstkonferanse-2018-RSV.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/10/Nominasjonskomiteens-innstilling.pdf
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✓ Edgar Kåre Pettersen 

✓ Ivar Teigland 

Vara/observatører: 

✓ Trine Meling Stokland 

✓ Kjell Jamne 

Etter dette har Ivar blitt styreleder og også blitt valgt inn i fylkesstyret, så Ivar stiller 

som delegat fra Rogaland SV. Det vil si at vi kan stille med fem delegater utenom 

representantskapsmedlem. Signe er vårt medlem i representantskapet, og Knut er 

varamedlem i representantskapet. Det er naturlig at de på lista får tilbud om å stille som 

delegater. Om noen av dem ikke kan stille, kan vi spørre andre. Da starter vi først med 

styret og bystyregruppa før vi eventuelt spør andre medlemmer. 

 
6) Endringsforslag til prinsipprogramkomiteens forslag 
Ivar orienterte om denne prosessen. Vi har ikke kapasitet til å gå gjennom disse 

forslagene, så vi gjør ikke noe mer med dette. 

 

7) Sentrale kampanjer: Likelønnsaksjon og velferdskampanje 
Ivar orienterte om disse sentrale kampanjene. Vi har ikke kapasitet til å gjøre noe mer ut 

av dette. 

 
8) Henvendelse fra avisen Utrop 
Ivar orienterte om denne henvendelsen. Vi har ikke økonomi til å inngå noe abonnement. 

Om det skal bli aktuelt å abonnere på aviser, bør vi prioritere aviser med lokale nyheter. 

 
9) Eventuelt 
Ingen saker. 

 
 

 
Referent: Ivar 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/10/prinsipprogram.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/10/utrop.pdf

