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 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.3/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Onsdag 27.03.2008 kl.19:00-21:00 
 
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Bjørg Hjertum, Aase Malkenes og Anne K. Ramberg-
Mohn, Vidar T. Olsen. 
 
Forfall: Marta D. Lindås, Karl M. Ramberg-Mohn  
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 01/3/2008 Tittel: Protokoll fra styremøte nr.02/2008 - godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Protokollen for styremøte og gruppemøte er utsendt tidligere 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
Sak nr. 02/3/2008 Tittel: Medlemsrekruttering – mål, organisering og fremdrift 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Orientering fra VHO, kontingentavr. 2007. Vedtektene har et punkt om at styret skal 
rekruttere ny medlemmer. 
 
Vedtak: 
Sende møteinnkallinger per e-post til medlemmer og sympatisører 
 
Sak nr. 03/3/2008 Tittel: Programmet for kommunevalgperioden 2007-2011 - 
oppfølging 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det vedtatte programmet + valgbrosjyren danner grunnlaget både for politikken både i 
Spydeberg kommune og ellers. Det bør holdes opp mot de utfordringene vi kontinuerlig 
står overfor i samfunnet, og hvordan vi vil forholde oss til det. 
Initiere oppvekstplan, miljøplan, åpenhet og samferdsel. 
Åpne dialog m/Krf for sak-til-sak samarbeide. Mulig kanal inn til KMT. 
 
Vedtak: 
Ønsker mulig samarbeid med Krf. Ivar følger opp kontakten m/Krf. 
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Sak nr. 04/3/2008 Tittel: Eventuelt 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 

a. Venstres lokale konferanse om Energi, Klima og Miljø - orientering om status m.v. 
Vurdere om konferansen kan legges til miljøuka eller FN's miljødag. 

b. Brev fra kommunen om politisk repr. i barnehager. Hva er politikerenes rolle? 
Kommunen gir tilskudd, så politikeren er en interesserepresentant. 

 
 
Gruppemøte: 
 
Sak nr. 05/3/2008 Tittel: Kommunal-politiske saker til K-styret + annet aktuelt 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Diskusjon serverings og skjenkebevilling: Går for innstilling i kommunestyre 
Diskusjon om skolekretser: Kommunen har ikke tatt med prognoser for 
befolkningsutvikling eller tatt høyde for nye boligområder i skolefordelingssaker. 
Orienteringssak: Skisseprosjekt Spydeberg ungdomsskole. 
Elektronisk saksbehandling i politiks organer: Foreslått utsatt pga. arbeidspress på 
administrasjonen. 
Stadionanlegg: Kunstgress er skadelig. Går for rådmannens forslag m/ferdiggress 
Økoløft: Går for 250 000,- pga. kapasitet. 
 
 
 
 
                            ooOoo 
 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


