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 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.1/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Tirsdag 15.01.2008 kl.19:00-21:15 
 
Sted: Kommunestyresalen 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Marta D. Lindås, Karl M. Ramberg-Mohn og Bjørg 
Hjertum. 
 
Forfall: Anne K. Ramberg-Mohn.  
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 01/1/2008 Tittel: Protokoll fra styremøte nr.12/2007 - godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Protokollen er tidligere utsendt for ev. kommentarer. Ingen kommentarer er mottatt. 
 
Vedtak: 
Godkjent og underskrevet 
 
Sak nr. 02/1/2008 Tittel: Vedtekter for Spydeberg Venstre 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Tema: Det vises til justeringer i forrige møte, jf. vedlegg. Ytterligere tilpassing må gjøres. 
 
Vedtak: 
Inkludere Unge Venstre og Venstrekvinnelaget med åg gi de tale- og stemmerett 
Åpne for minimumsstyre på tre medlemmer ved total kollaps á la SV 
Knytte VO- asnvar mot styremedlemmet 
Bruke omgrep sekretær og ikke nettverksansvarlig 
Årsmøte: velge referent, ikke sekretær 
Møtereferat underskrives av de to valgte 
Vi har kombinerte styre- og gruppemøter og alle medlemmer av lokallaget og valgliste 
ved forrige kommunevalg inviteres. 
 
Styret har gjennomgått forslag til vedtekter på nytt og gjort en del justeringer. Styrets 
forslag vedlegges protokollen. 
 
Sak nr. 03/1/2008 Tittel: Regnskap 2007 - forslag 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Kasserer presenterer resultatregnskap og balanse, revidert, for fastsetting som styrets 
forslag til årsmøtet 
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Vedtak: 
Styret godkjenner økonomiansvarligs forslag til regnskap dater t 13.01.2008, som styrets 
forslag til årsmøtet 2008. 
 
Sak nr. 04/1/2008 Tittel: Årsmelding 2007 - forslag 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Nettverksansvarlig presenterer forslag til styrets årsmelding til årsmøtet 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner etter mindre justeringer og tillegg nettverksansvarligs forslag til 
årsmelding som styrets forslag til årsmøtet 2008. Marta utfyller på råd og utvalg. 
 
Sak nr. 05/1/2008 Tittel: Årsmøteinnkalling m/dokumenter 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Eventuelle innkomne forslag. Valgkomiteens innstilling. Valg av valgkomite. 
 
Vedtak: 
Lokasjon for årsmøtet: Marta sjekker alternativer. 
Behandling av evt. politiske uttalelser 
Godkjent med mindre endringer 
 
Sak nr. 06/1/2008 Tittel: Medlemsrekruttering - drøfting 
Saksvedlegg og opplysninger: 
 
Vedtak: 
Utsettes til neste styremøte 24.01.2008. 
 
Sak nr. 07/1/2008 Tittel: Eventuelt 
Saksopplysninger: 
Ingen 
 
Vedtak: 
Ingen 
 
                            ooOoo 

 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


