Referat fra årsmøte med nominasjonsmøte i Haugesund SV
Tid: Kl. 18.00-21.30 mandag 4. februar 2019
Sted: Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus (Strandgata 70)
Sak 1-19 - Åpning/konstituering
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling
Ingen merknader
Godkjenning av saksliste
Ingen merknader
Valg av ordstyrer
Ivar Teigland foreslått og godkjent
Valg av referent
Britt-Mona Vang foreslått og godkjent
Valg av to protokollunderskrivere
Gjertrud Kjellesvik og Andreas Myge foreslått og godkjent

Sak 2-19 - Årsmelding 2018 – Haugesund SV
Styreleder Ivar Teigland gikk gjennom årsmeldingen, med et spesielt fokus på Haugesund
som prioritert by. Det fører til skolering og litt ekstra oppfølging (egen kontaktperson
sentralt) og folkemøte med Audun Lysbakken i mai 2019.
Gruppeleder Gjertrud Kjellesvik gikk gjennom noe av det viktigste fra arbeidet i posisjonen i
bystyret, blant annet brannsamarbeidet, som SV etter hvert fant ut at de måtte trekke seg
fra, arbeid mot at barnetrygd skal regnes med som inntekt ved beregning av sosialstønad,
skolestruktur og å få på plass gode strukturer for varslingsrutiner. Dette siste blir fulgt opp
av bystyrerepresentant Trine Meling Stokland i personalpolitisk utvalg.
SU har vært preget av litt lav aktivitet i det siste. Erling Nes Mygland, som kjenner SU godt,
er tilbake i byen og vil ha fokus på en revitalisering.
Medlemsutviklingen har vært positiv. 13 nye medlemmer, men 7 i vekst (jamfør
kontingentbetaling). Et mål framover å inkludere og aktivere nye medlemmer.
Vedtak: Årsmeldingen godkjent av årsmøtet

Sak 3-19 - Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2019
Styreleder Ivar Teigland tok for seg planen.
Gjennom en ordveksling kom det fram at en ønsker et høyt ambisjonsnivå når det gjelder
medlemsvekst. Det er etter årsmøtets mening et potensiale for flere medlemmer, lokallaget
bør fortsette å være aktive på dette området, og også tenke nytt når det gjelder både
rekruttering og aktivering.
Innspillene tas til etterretning for nytt styre.
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Vedtak: Handlings- og aktivitetsplan for våren godkjent. Nytt styre får mandat til å
oppdatere og justere planen i forhold til høst, valgkamp osv. i tråd med innspill fra
årsmøtet

Sak 4-19 - Økonomi
a) Regnskap 2018
Kasserer Lene Sæther presenterte og kommenterte regnskapet
• Det mangler kontaktinformasjon til SU. Avtalt støtte blir overført når en har fått
kontaktinformasjonen
• Avsatt penger til valgkamp – derfor relativt stort overskudd
• Vil muligens bruke noe penger framover til å sende flere på skoleringskurs
b) Budsjett 2019
Kasserer Lene Sæther presenterte og kommenterte budsjettet
• Utgifter til fylkestingsvalgkamp er inkludert i beløpet til valgkamp. Det handler om
en del av utgiftene til fylkesbrosjyrer. Haugesund SV ønsker en papirfri valgkamp (se
egen uttalelse under)
• 1. mai: SV betaler en liten andel for fellesarrangementet. Dette er det satt av penger
til. Gjelder også 8. mars
• Partiskatt: Har ikke vært praktisert i Haugesund SV, fordi en ikke har vært
oppmerksom på det. Ligger inne i SVs vedtekter. Gjelder fra neste bystyreperiode.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2018 og budsjett for 2019

Sak 5-19 - Valg
• Styre 2019:
• Valgkomiteens forslag:
Leder: Ivar Teigland - 1 år (gjenvalg)
Nye styremedlemmer:
Britt Mona Vang - 2 år (gjenvalg)
Felipe Panza - 2 år (ny)
Erling Nes Mygland - 1 år (ny)
Følgende styrerepresentanter er ikke på valg i år (ble valgt for 2 år i 2018):
Signe Kathrine Norbotten
Lene Sæther
Nye varamedlemmer:
Odd Vidar Sevland 1 år (ny)
Karen Helgeland Qvale 1 år (ny)
Styret konstituerer seg selv, med unntak av valgt leder.
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Revisor: Åge Johannessen - 1 år
Valgkomité: Marit Bjørnestad og Andreas Myge - 1 år
Representantskapet: Leder. Vara: Nestleder (konstitueres av styret)

• Delegasjon fylkesårsmøte Sandnes 15.-16. februar:
Britt-Mona Vang
Elin Netland
Knut Oaland
Thomas Thorsen
Erling Nes Mygland
Edgar Kåre Pettersen (vara)

• Delegasjon landsmøte (siste helg i mars). Innstilling: Leder eller førstekandidat. Det
foreslås å sende to, én med stemmerett + én observatør. Årsmøtet overlater dette til
styret.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling og overlater videre avgjørelser
ang. delegater til fylkesårsmøte og landsmøte til det nye styret.

Sak 6-19 - Gruppearbeid med arbeidsprogram 2019-2023
Styret i Haugesund SV har hatt et ønske om å involvere nye listekandidater og medlemmer i
programarbeidet, derfor har arbeidet med programmet blitt utsatt til etter at nominasjonen
og nytt styre var klart.
Medlemmene skriver seg på liste for arbeid med de 5 kapitlene i arbeidsprogrammet innen
11. februar. Arbeidet gjennomføres gruppevis før 1. april. Viktig å involvere nye
medlemmer.
Sentral oppgave for gruppene blir å velge ut kjernesaker fra hvert kapittel som skal
framheves spesielt i valgkampen —> SV vil…. og kulepunkter
Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets plan for programarbeidet.

Sak 7-19 - Uttalelser
1. «Haugesund SV ønsker en miljøvennlig valgkamp!»

• Bakgrunn i diskusjoner på styremøter. Skal være møte på kommunenivå om temaet, og
med denne uttalelsen kan SV utfordre de andre partiene

• Ønsker primært ikke brosjyrer i postkassene, selv om de andre partiene velger å ha
det. Dette må eventuelt følges opp av andre metoder, og de som ikke er på nettet (de
eldre?) må sikres. Eventuelt kan bare listene sendes ut. Det nye styret avgjør detaljer
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til uttalelsen - Sendes fylket + media, og publiseres på FBsida
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2. «Haugesund SV vil ha debatt om leksefri skole!»
Det ble en ordveksling om lekser generelt, og om innholdet i uttalelsen spesielt. Vedtak er
basert på følgende presiseringer:

• Uttalelsen innebærer: Haugesund SV skal ta debatten, det vil si å se på alternativer til
lekser

• I debatten er vi åpne for innspill fra fagforeninger (for eksempel gjennom arbeidet i
programarbeidsgruppene)

• Forslagsstillere Trine Meling Stokland og Svein Inge Strand Egeland gjør justeringer i
uttalelsen med bakgrunn i innspill fra årsmøtet
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til uttalelsen med de justeringer som er bemerket. Uttalelsen
publiseres på egen nettside og sendes media
Vedtak: Årsmøtet stiller seg bak at Haugesund SV skal ta denne debatten

Sak 8-19 - Orienteringer
• Aktuelle politiske saker (v/ gruppeleder) – se sak 2 over
• Samarbeid i flertallskoalisjonen (v/ gruppeleder) – se sak 2 over
Sak 9-19 - Nominasjon
• Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste
Leder i nominasjonskomiteen Knut Oaland orienterte om nominasjonskomiteens
arbeidsprosess og begrunnelser for toppnominasjonene.
De fem øverste kandidatene hadde en presentasjonsrunde.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner nominasjonskomiteens innstilling

4

