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

Mandag 8. april 2019 - Kl. 19.30-21.00
Salhusveien SV
Ivar, Signe, Erling, Lene, Odd Vidar, Karen, Britt-Mona
Felipe (syk)

1) Referat fra styremøte mandag 18. mars
Ingen kommentarer.

2) Status for gruppearbeid med arbeidsprogram 2019-2023
Kommet inn utkast fra gruppe 1, 2, 3, 4. Gruppe 5 er i gang. Papirene sendes ut senest 15.
april. Endringsforslag må framsettes skriftlig senest to dager før, 22. april. Disse sendes ut til
orientering til alle medlemmene 23. april. Kun disse skriftlige forslagene blir behandlet på
selve årsmøtet. Legge inn linjenummer, sånn at forslag kan henvise til det.
Korrektur på lay-out og språk blir foretatt av styret i etterkant.
Gml. Slaktehuset er booka, men hvilket rom er ikke helt fastsatt. Bestiller kaffe og te hos
Carlos. Ivar oppretter arr. på FB, så får vi en delvis peiling på hvor mange som kommer.

3) Status for folkemøte med Audun Lysbakken
Tema: Ulikhet og velferd
Lokale: ‘Bedehusets Bar & Bazar’ bekreftet. Kr. 5.000 (vanligvis 6.000)
Velkommen og ledelse: Trine bekreftet
Musikalsk innslag: Emilie Østebø bekreftet. Kr. 1.000.
Samarbeidsorganisasjon: Kirkens bymisjon (‘Skattkammeret’) er blitt spurt, men ønsker ikke
stille når arrangementet kan oppfattes partipolitisk.
Viktig å vinkle dette på ‘rett måte’ når vi henvender oss videre. En mulighet til å synes og
formidle hva som har vært og er viktig for at tilbudet skal kunne bidra til å jevne ut ulikhet,
ikke en støtte til partiet. Må landes før påske. Prioritert liste:
1. Helge Toft (om Slaktehuset) – Erling spør i morgen
2. Vegard Vanvik – Odd Vidar tar kontakt hvis Helge T sier nei
3. Røde Kors – Lene tar ev. kontakt
4. Norsk Folkehjelp – Lene tar ev. kontakt
-1-

3-minutters i debatten: Spørre: Felipe og språkkaféen, (leder i) barnevernet, ev. Røde Kors,
Norsk Folkehjelp.
Markedsføring:
• Opprette FB-arr. så snart som samarb.org./person er klart, grafisk hjelp fra SV sentralt.
- Ivar
• Pressemelding HA (be om forslag fra SV sentralt) - Ivar
• Plakater – Ivar bestiller 20 stk., ferdig til 24. april og distribueres på ekstraordinært
årsmøte. B-M setter opp liste over aktuelle plakatsteder

4) Kandidatskolering og skrivekurs
Saken blir behandlet i styremøte i mai-juni. Ivar gir beskjed om dette til vår sentrale kontakt.

5) Eventuelt
1. Lynryddeaksjon – Signe i kontakt med kommunen om et relevant vassdrag. Hun
venter på svar og følger dette opp videre. Lager event på FB når sted er klarert.
2. Neste styremøte – Endres fra tirsd. 30. april til mandag 29. april. Signe leder møtet
(Ivar kveldsvakt)
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