
Referat styremøte Nordland Venstre 
 
Dato: 20.06.2015  
Sted: Scandic Bodø 
 
Tilstede: Anja Johansen, Hilde Nystad, Ida Johnsen, Karl Rasmus 
Dahle, Jostein Toftebakk, Arne Ivar Mikalsen, Gøran Rasmussen Åland.  
Forfall: Hanne Nora Nilssen (fikk ikke innkalling til 20.06, men 21.06), 
Vilde Marie Ystmark. 
 
Sak 32/15 Økonomirapport v/kasserer 
Saldo pr i 20.06.25 er 335.747,70 kr. I dag har Arne Ivar Mikalsen 
kontotilgang, denne rettigheten må gis Jostein Toftebakk. Jostein 
Toftebakk undersøker med banken om fullmakt signert 
styremedlemmene holder som dokumentasjon for å få disposisjonsrett 
over konto. Dersom banken krever ytterligere tiltak, kommer vi tilbake til 
saken. Jostein Toftebakk utarbeider en tekst der det fremkommer at 
han er kasser i Nordland Venstre, og gis fullmakt til å disponerer 
Nordland Venstres konto. Teksten signeres av styrets medlemmer. 
 
Vedtak: Styret gir fullmakt til kasserer Jostein Toftebakk til å disponere 
Nordland Venstres konto.  
 
 
Sak 33/15 Valgkamp 

- Valgprogram: Ferdigstilles så fort som mulig. Det som mangler nå 
er kapittel om høyere utdanning. Publiseres på nett. 

- Brosjyrer: Bestiller opp 5000 eksemplarer til lokallagene, til bruk 
på stand. Ca 200 til hver lokallag ut fra størrelse på kommunene.  

- Arne Ivar Mikalsen har hentet inn pris på leiebil. Det er billigerer å 
leie en bil i en måned, enn å leie bilen flere ganger.  

 
Vedtak:  
1. 5000 brosjyrer bestilles til lokallagene, og blir fordelt ut fra størrelsen 
på kommunene.  
2. Det settes av 7000 kr i valgkampbudsjettet til leiebil.  
 
 
 
Sak 34/15 Møtelokaler NV 

- Vi leier i dag møtelokaler i Mediegården i Bodø kr 1800,- i mnd, 
men brukes lite. Avtalen til NV brukes av Bodø Venstre 
vederlagsfritt. Mediegården skal også trolig selges. 

- Det hentes inn tilbud fra hotell i Bodø som inkluderer møterom, i 
forkant av fylkesårsmøtet i 2016. Sees i sammenheng med 
overnatting i forbindelse med styemøtene.  



- Vi har tre års binding i avtalen med Mediegården, avtalen hentes 
inn av Ida Johnsen.  

 
Vedtak: Ida Johnsen undersøker om Bodø V er interessert i å spleise 
på leie av møtelokale med NV med tanke på 
å evtuelt videreføre avtalen når eksisterende avtale utløper. 
- Arne Ivar Mikalsen undersøker med hotellene om pris på møtelokale 
forutsatt avtale om hotelrom i forbindelse med styremøter 
Tilbud fra hotell i Bodø med møtefasiliteter hentes inn før 
fylkesårsmøtet 2016. 
 
Sak 35/15 Eventuelt  

- Innkommet forslag om at Nordland Venstre søker om å legge   
landsstyremøtet i juni 2016 til Bodø.  

 
Vedtak: Styret stemmer mot å sende inn søknad om å legge 
landsstyremøtet i Bodø. 


