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Referat fra styremøte i Haugesund SV 
  
Tid:      Tirsdag 7. jan. 2020 - Kl. 19.30-21.00  
Sted:    Salhusveien SV 
Disse møtte: Felipe, Ivar, Britt-Mona, Karen, Lene 
Forfall:    Signe, Erling, Odd Vidar 
 
   
1) Godkjenning av referat fra styremøte 11. desember 

  Ingen merknader 
 

2) Status for besøk av Arne Nævra i januar 

Jf. referat styremøte 11/12-19. Ivar har gitt beskjed til Karmøy SV (v. Oddmund 
Paulsen) om at vi kan bidra som medarrangør, men ikke vil ha hovedansvaret. Fått 
bekreftelse på dette.  

Mail sendt ut nylig fra Karmøy SV til alle lokallagene om deltakelse. Kort sagt: Status 
uforandret. Vi avventer ytterligere utspill fra Karmøy 
 

3) Invitasjon til 1. mai-komité 

Ivar møter fra oss på møtet 16. januar. Nytt styre etter årsmøtet velger formelt 1-2 
personer som skal sitte i komitéen. 

Forslag til hovedtaler (AP hadde denne i fjor): Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, 
Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen. Andre forslag sendes til Ivar før møtet. 
 

4) Økonomisk støtte til 8.mars-komiteen 

Vedtak: Haugesund SV støtter 8.mars-komitén med kr. 500 pr. bystyrerepresentant. 
Totalt kr. 1.500 
 

5) Nominasjonskomité i Rogaland SV 

Haugesund SV stiller i nominasjonskomiteen i tråd med forslag fra Rogaland SV. Nytt 
styre etter årsmøtet utnevner person. 
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6) Planlegging av årsmøte 2020 

Status: 

Årsplan – Utkast lagt i Teams. Ev. videre kommentarer/endringer legges inn der. 

Trine kontaktet ang. rapport fra bystyregruppa. Blir sendt til Ivar i neste uke 

Erling kontaktet ang. rapport fra SU. Venter på innspill derfra. (Ikke funksjonelt styre 
der pr. nå). 

Tidspunkt justeres til kl. 19 pga. gruppemøte før bystyremøte. 

Venter fortsatt på tilbakemelding fra Slaktehuset. Felipe tar en tur bortom. Booker 
rommet fra kl. 18 (til gruppemøtet). Lene kvalitetssikrer med Odd Vidar om bestilling 
av suppe (fra kl. 18) à Felipe/Odd Vidar lager FB-arr. når avtalen med Slaktehuset 
er klar. 

Ivar sender ut medlemsmail med innkalling innen 13/1. Årsmøtepapirene blir 
formidlet innen 27/, men helst tidligere. 

NB! Papirene blir ikke trykket opp. 

Ordstyrer: Ivar 

Referent: Britt-Mona + Karen 

Aktivitetsplan. Blir lagt fram med noen føringer og forpliktelser, men ikke i samme 
form som de siste årene. Grunnleggende motivasjon å aktivisere og engasjere flere 
medlemmer på en uformell måte. Styret legger fram noen tanker/forslag rundt dette, 
og ber årsmøtet gi det nye styret mandat til å utvikle denne tankegangen videre. 
Årsmøtet forplikter det nye styret til at dette er en prioritert sak når de tar over etter 
årsmøtet. (forslag til vedtak) 

Valgkomitéen er i rute. Leverer innstilling innen 13. januar. 

Innledere: Ingen av de vi hadde på lista fra SV sentralt er tilgjengelige (jf. referat fra 
11.12.20). Styret går for at vi da holder oss til interne krefter denne gangen. 

Delegater til fylkesårsmøtet: Bør være folk fra styret og de folkevalgte. 

Resten av kommunikasjonen i styret før årsmøtet vil foregå pr. mail/messenger. 

 

7) Eventuelt 

Oppfølging fra styremøtet 11/12: 

Frikjøp for vararepresentanter til bystyret ved politikerskolering. Ikke meldt inn fler 
enn det som styret allerede har sagt ok til. Karen tar dette videre med Trine. 
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Fra referat 26/11-19:  
«Evaluering av styrets arbeid og organisering denne årsmøteperioden à Utsatt til 
møtet i januar» 
Nytt styre ser ut til å bestå av mye de samme som dette året. Dette blir derfor en 
viktig oppstart i den nye årsmøteperioden, og det er ønskelig at jevnlige evalueringer 
og oppfølging av disse blir en rutine. 
 
Referent: Britt-Mona 
 


