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

Kl. 19.30-21.00 mandag 4. mars 2019
Salhusveien SV
Lene, Britt-Mona, Erling, Odd Vidar, Karen og Ivar
Signe og Felipe

1) Møtestruktur
Vi må ha en strammere struktur på styremøtene og følge sakslista mer strengt enn det som
har vært praktisert tidligere for å få mer effektive styremøter. Tidsbruken bør aldri være
over 1,5 time for styremøtet. Det ideelle er å holde tidsbruken nede på 1 time.

2) Konstituering av nytt styre for 2019
•
•
•
•

Valg av nestleder:
Valg av kasserer:
Valg av informasjonsansvarlig:
Valg av sekretær:

Signe ble valgt (gjenvalg)
Lene ble valgt (gjenvalg)
Felipe ble valgt (ny)
Britt-Mona ble valgt (ny)

3) Valg av politiske kontakter for 2019
• Valg av klima- og miljøpolitisk kontakt:
• Valg av likestillingspolitisk kontakt:
• Valg av fagpolitisk kontakt:
• Valg av oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt:
• Valg av velferdspolitisk kontakt:
• Valg av integreringspolitisk kontakt:
• Valg av internasjonal kontakt :
• Valg av ungdomspolitisk kontakt:
• Valg av kontakt for byutvikling:
Se oppdatert mandat for kontaktene.

Karen ble valgt (ny)
Lene ble valgt (gjenvalg)
Trine ble valgt (ny)
Britt-Mona ble valgt (gjenvalg)
Lene ble valgt (ny)
Felipe ble valgt (ny)
Odd Vidar ble valgt (ny)
Erling ble valgt (ny)
Odd Vidar ble valgt (ny)

4) Valg av nytt representantskapsmedlem og varamedlem
Signe ble valgt som medlem i representantskapet (gjenvalg) og Britt-Mona ble valgt som
varamedlem i representantskapet (ny).

5) Gruppearbeid med arbeidsprogram 2019-2023
Gjennomgang av grupper og gruppeledere. Se oppdatert oversiktsdokument. Styret foreslår
én enkelt gruppesamling for hver gruppe, men da med ganske romslig tidsramme (tre-fire
timer). Hver enkelt gruppe kaller inn til gruppearbeid, og det er da lurt å koordinere litt (så
langt det er mulig) slik at deltakere som har meldt seg på flere grupper kan delta i flere
grupper. Det er også lurt å kalle inn med en god frist, for å sikre at flest mulig kan delta.
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Når det gjelder selve gruppearbeidet så bør hver gruppe – i tillegg til å jobbe med selve
innholdet i hvert kapittel – også framheve en sak fra kapitlet som kan bli en potensiell
hovedsak. Det er fem kapitler, og fem hovedsaker blir kanskje for mye, men vi kan eventuelt
redusere antall hovedsaker seinere i prosessen. Tre hovedsaker er det som styret ser for seg
som ideelt.
Det er også viktig å ha med seg at vi må lage en kortversjon av hele programmet, og da kan
også hver enkelt gruppe lage et forslag til en kortversjon fra sitt kapittel.
Gruppearbeidet er tenkt ferdig og innlevert innen søndag 31. mars. Det blir
medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte der arbeidsprogrammet skal vedtas onsdag 24. april
kl. 19.00 på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus.

6) Møteplan og aktivitetsplan våren 2019
Foreløpig møteplan:
Mandag 18. mars kl. 20.30 (etter «Kaffikoppen» på kontoret)
Mandag 1. april kl. 19.30 (hos Lene)

7) Kandidatskolering og skrivekurs
Ivar orienterte kort om henvendelsen fra partikontoret. Saken tas opp igjen på neste møte.

8) Status for folkemøte med Audun Lysbakken
Ivar orienterte kort om status. Det ser ut som om lokalet for folkemøtet blir Bedehusets Bar
& Bazaar i Skåregata 208, men det er ennå ikke offisielt bekreftet. Erling har også vært i
kontakt med en ung musiker som kan bidra. Saken tas opp igjen på neste møte.

9) Søknad om økonomisk støtte til 8. mars-komiteen
Haugesund SV bidrar med økonomisk støtte til 8. mars-komiteen, og betaler da inn 500 kr
per bystyrerepresentant (totalt 1000 kr). Kasserer Lene ordner innbetaling så snart som
mulig.

10) Innlevering av valgliste for kommunevalget 2019
Saken ble utsatt til neste møte.

11) Eventuelt
Ingen saker.

Referent: Ivar
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