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Referat fra styremøte i Haugesund SV 
  

Tid:      Mandag 18. mars 2019 - Kl. 20.30-21.30  
Sted:    SV-kontoret 
Disse møtte: Ivar, Signe, Erling, Felipe, Odd Vidar, Britt-Mona 
Forfall:    Karen, Lene 
 
 

1) Referat fra styremøte mandag 4. mars 
 Godkjent uten kommentarer. 
 

2) Møteplan og aktivitetsplan våren 2019 
 Ny aktivitet lagt til: 

Strandryddeaksjon. Kvalavassdraget? Lage en sak med før/etter. Lynryddeaksjon – 60 
min. I utgangspunktet går vi for 4. mai kl. 12.00-13.00. 
Ellers slik som det står i vedtatt aktivitetsplan. 
 
Ang. medlemsmøte 24. april (godkjenning av arbeidsprogram). Innkalling og forslag til 
program ut seinest 17. april. 
 
Verdens miljødag 5. juni – Erling vurderer om SU er klar til å gjøre noe denne dagen. Ber 
ev. om hjelp fra Hgsd. SV. Være åpne for andre forslag og idéer (leserinnlegg). 
 
Viktig å holde FB-sida og nettside oppdatert (Felipe). Snapchat? Mest aktuelt i 
valgkampen, men kan være lurt å begynne å forberede det nå. Erling tar ballen, kan være 
en motivator for SU. 
 
Møteplan styremøter: 
8. april (endring fra tidligere avtalt, avlyse «Kaffikoppen»), 30. april, 20. mai (+ ev. ett i 

juni) 
 

3) Status for gruppearbeid med arbeidsprogram 2019-2023 
 Alle gruppene er i gang, og har hatt eller skal ha arbeidsmøte innen fristen. 
  

4) Innlevering av valgliste for kommunevalget 2019 
 Signe og Ivar sørger for at alt det tekniske kommer i orden og blir levert innen fristen 
  

5) Status for folkemøte med Audun Lysbakken 
Svært sannsynlig at det blir på Bedehusets Bar & Bazaar i Skåregata 208. Ivar får endelig 
bekreftelse (fra Pia). 

 Forslag om at Trine åpner og leder debatt – Ivar kontakter. 
Kulturinnslag v. Emilie Østebø – avtalt. 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/01/utkast_til_handlings-og_aktivitetsplan-_2019_haugesund_sv.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/01/utkast_til_handlings-og_aktivitetsplan-_2019_haugesund_sv.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/paameldte_gruppearbeid_arbeidsprogram_2019-2023-1.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/paameldte_gruppearbeid_arbeidsprogram_2019-2023-1.pdf
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/12/E-post-info.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2018/12/E-post-info.pdf
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 Innlegg fra en organisasjon – Kirkens Bymisjon? Erling kontakter Arne Valen 
 Audun har sitt innlegg iflg. tilsendt program. 

Triggerinnlegg til debatt fra et par inviterte? Følges opp på neste styremøte (8. april). 
Debattleder: Trine (jf. over). 
Promotering: Posters på f.eks. butikker, biblioteket, HVL, kinoen, FB (egen + ‘Hva skjer...’) 
– Felipe 
Pressemelding – Felipe/Ivar → invitere journalister og media. Følges opp på neste 
styremøte 8. april. 

  

6) Kandidatskolering og skrivekurs 
 Utsettes til styremøtet 8. april 
 

7) Eventuelt 
 Ingen saker tatt opp. 
 
 
 
Referent: Britt-Mona 

 
 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/Kandidatskolering-og-skrivekurs.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/Kandidatskolering-og-skrivekurs.pdf

