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

Onsdag 11. des. 2019 - Kl. 19.30-21.00
SV-kontoret
Felipe, Ivar, Britt-Mona, Karen, Odd Vidar
Signe, Lene, Erling

1) Godkjenning av referat fra styremøte 26. november
Merknad: Erling møtte ikke. Det er ikke kommet fram i referatet.
For framtida legges innkallinger og referat inn i Teams i kanalen ‘Styrearbeid’. Britt-Mona
oppretter ei mappe for innkallinger og referater.

2) Frikjøp for eventuelle varaer til folkevalgtopplæring i januar
6 vararepresentanter kan være aktuelle. Styret synes dette er positivt, og ønsker å
bidra til at det lar seg gjøre for de det blir aktuelt for. Det økonomiske
handlingsrommet vil avgjøre hvor mange som kan delta. 2 (ev. 3) vil antagelig ikke
være problematisk, men kasserer (ikke til stede på s) må vurdere dette.

3) Status for besøk av Arne Nævra i januar
Styret i Karmøy SV tar saken:
Etter styremøte i Karmøy SV 09.12.:
Karmøy SV tar initiativ til å få på plass eit «SV-treff Haugaland» med stortingsrepr. Arne Nævra
onsdag 29.01.. Utan å låse fast tidspunkt, må vi rekne med å ha møtet i tidsrommet 1500-1700, (eller
1730).
Kanskje kl 1530-1700/1730?

Arne Nævra er i Haugesund for å delta på besteforeldrenes klimafestival sitt arrangement på
høgskolen om kvelden.

Vi prøver å få låne eit rom på høgskolen til vårt møte, og inviterer SV-medlemmer i Karmøy,
Haugesund,
Tysvær, Vindafjord og Sveio.
Haugesund SV står som medarrangør. (Styret etterlyser hva det innebærer. Ivar er i

kommunikasjon med Oddmund Paulsen)

4) Styrevalg 2020 – status for nytt styre
Ble diskutert. Valgkomiteen er godt i gang. Har fått frist til 3/1 for å komme med
innstilling. Ønsker innspill fra styret hvis vi har kjennskap til nye personer som kan
være aktuelle. Britt-Mona tar kontakt med valgkomiteen og formidler våre tanker.

5) Planlegging av årsmøte 2020
Årsmelding – Ivar – Legger utkast i Teams før styremøtet 7. jan.
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Regnskap/budsjett – Lene – Utkast klart til styremøtet 7. jan
Rapport fra bystyret – Trine. Ivar kontakter henne før styremøtet 7. jan
Booke møterom på Slaktehuset (helst Høyloftet) m. suppe og kaffi – Felipe og Odd Vidar
Lage Facebookarr. – Felipe og Odd Vidar
Medlemsmail – Ivar – seinest 2 uker før
Ordstyrer: Ivar
Referent: Britt-Mona (?)
Aktuelle personer for politisk innlegg:
SV Sentralt: 1. Audun Lysbakken - 2. Torgeir Knag Fylkesnes - 3. Kirsti Bergstø - 4. Karin
Andersen - 5. Lars Haltbrekken
SV Fylket: 1. Ingrid Fiskaa – 2. Solfrid Lerbrekk
Ivar sender forespørsel til SV sentralt først, og går ev. videre til fylket
Diskusjon om det kan være en aktuell sak i forbindelse med årsmøtet å etablere
ressursgrupper rundt kontaktpersoner for ulike politikkområder. Knyttes til vedtatt
arbeidsprogram og årlige aktivitetsplaner. Kan skape kontinuitet mellom valgår og gi
bystyregruppa relevante personer som sparringspartnere i saker. Samtidig en mulighet for å
engasjere flere medlemmer og skape mer ‘liv’ i organisasjonen. Karen lager et forslag til
hvordan det kan organiseres til styremøtet 7. jan.

6) Eventuelt
Ingen saker tatt opp
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