ÅRSMØTE HAUGESUND SV – 2020
Dato:

3. februar 2020

Sted:

«Høyloftet», Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus

Til stede:

20 personer

Sak 1-20 – Åpning/konstituering
•

Godkjenning av innkalling
Ingen merknader

•

Godkjenning av saksliste
Ingen merknader

•

Valg av ordstyrer
Ivar Teigland foreslått og godkjent

•

Valg av referent
Karen H. Qvale foreslått og godkjent

•

Marit Bjørnestad og Ingvild K. R. Bentsen skriver under protokoll

Sak 2-20 – Årsmelding 2019 – Haugesund SV
Årsmelding sendt ut på forhånd, gjennomgått i korte trekk for årsmøtet v/Ivar.
Prosess rundt samarbeidsavtale og budsjettarbeid i koalisjonen etter valget 2019 v/
Trine. Status SU v/Erling. Gode medlemstall!
•

Korrigering til årsmelding: Marit Bjørnestad er ikke medlem av komite «De
fykende måker» eller 17. mai-komiteen. Heller ikke Gjertrud Kjellesvik er
medlem i 17. mai-komiteen. Dette strykes fra årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen, med korrigering, godkjent av årsmøtet
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Sak 3-20 – Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2020
Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2020 er annerledes enn tidligere år.
Bakgrunnen er at styret ønsker å tenke nytt for å engasjere flere medlemmer.

Vedtak: Forslag til vedtak godkjent

Sak 4-20 – Økonomi
a) Regnskap 2019
Lene (kasserer) presenterte og kommenterte regnskapet
•

Generelt god økonomi

•

Større inntekter etter valg 2019 pga. partiskatt varaordfører

•

Ingen støtte utbetalt til SU: Skyldes lav/ingen aktivitet

•

Innkjøp av utstyr for videokonferanse, for økt og enklere møtedeltakelse

•

Mindre utgifter til valgkamp enn budsjettert, men likevel høy aktivitet

b) Budsjett 2020
Lene (kasserer) presenterte og kommenterte budsjettet
• Korrigering: Inntekt Partistøtte kommunal skal korrigeres til 28 000,- (mot
20 000,- i utsendt budsjett)
Spørsmål vedr. partiskatt, og dens påvirkning på reallønn og skatt.
• Forslag: Styret organiserer en gjennomgang av regelverk rundt partiskatt,
inkludert vurdering av bunnfradrag.
Kommentar til utgiftspost Gaver/blomster/støtte (…):
• Forslag: Styret gis fullmakt til å vurdere å utarbeide delegasjonsreglement for
denne typen utgifter. Sak gjennomgås/evalueres ved neste årsmøte.
Utgiftspost Frikjøp av folkevalgte og evt. medlemmer (…):
• Forslag: Endre tekst til «Kompensasjon for møteaktivitet o.l.».
Budsjettbalanse:
• Forslag: Synliggjøre balanse/overskudd.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2019 og budsjett for 2020, med
korrigering og fire forslag til budsjett.
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Sak 5-20 – Valg
Valgkomiteens innstilling:

• Styre 2020-2021
Leder: Britt-Mona Vang - 1 år (ny)
Nye styremedlemmer:
Karen Helgeland Qvale - 2 år (ny)
Lene Sæther - 2 år (gjenvalg)
Ivar Teigland - 2 år (ny)
Odd Vidar Sevland – 1 år (ny)
Følgende styrerepresentanter er ikke på valg i år (ble valgt for 2 år i 2019):
Felipe Panza

Nye varamedlemmer:
Erling Nes Mygland - 1 år (ny)
Elin Netland - 1 år (ny)
Styret konstituerer seg selv, med unntak av valgt leder.

• Revisor: Åge Johannessen - 1 år
• Valgkomité: Marit Bjørnestad og Ingvild Konstanse Romsøe Bentsen
• Representantskapet Rogaland SV: Leder. Vara: Nestleder (konstitueres av styret)
• Delegater til årsmøte i Rogaland SV i Sauda 15.-16. februar:
Elin Netland
Britt-Mona Vang
Lise Langåker
Marit Bjørnestad
Arne Tjelle
Trine M. Stokland (observatør/vara, kun 15. februar)
Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.
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Sak 6-20 – Uttalelser
«Mer tillit – mindre testing». Forslag ikke sendt ut, tilgjengelig på partiets nettsider.
Forslagsstillere: Vegard Engesli, Svein Inge Strand Egeland, Trine Meling Stokland

Innspill: Behov for noe redigering / presisering. Viktig budskap, bør kommuniseres ut
i media snarest mens temaet er aktuelt.
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslag til uttalelse. Leder med forslagsstillere
gis fullmakt til å redigere / presisere uttalelsen, og sørger for å kommunisere
dette ut i media.

Sak 7-20 – Orienteringer
Gjennomgått ved gjennomgang av årsmelding, punkt 2-20.
Samling for koalisjonen 20.-21. mars på Utsira. Trine og Britt-Mona deltar, en ledig
plass.
Vedtak: Tas til orientering.

Sak 8-20 – Innmeldte saker
Ingen saker innmeldt.
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