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 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.04/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Mandag 21.04.2008 kl.19:00-21:00 
 
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Bjørg Hjertum, Marta D. Lindås, Karl M. Ramberg-Mohn 
og Yngvild Brynildsen 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 01/04/2008 Tittel: Forslag til protokoll fra styre-/gruppemøte nr.03/2008 - 
godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte er utsendt tidligere 
 
Vedtak: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.03/2008 godkjennes etter tilføying av 
Yngvild Brynildsen i møtelista. 
 
Sak nr. 02/04/2008 Tittel: Involvering i politiske prosesser - organisering 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Med bakgrunn i drøfting i forrige styremøte har Ivar laget utkast til stående invitasjon. jf. 
vedlegg SpydVenPolPåvirknInvit08.doc av e-post 11.04.2008 
 
Vedtak: 
Sendes ut til alle Venstreorienterte sjeler i kommunen. 
 
Sak nr. 03/04/2008 Tittel: Programmet for kommunevalgperioden 2007-2011 - 
oppfølging 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Vi bør, med bakgrunn i programmet, drøfte hvordan vi prioriterer initiativ for påvirkning i 
ulike politiske beslutningsprosesser 
 
Vedtak: 
Utsettes til neste styremøte. 
 
Sak nr. 04/04/2008 Tittel: Rusfri ungdomsfest 16. mai - søknad om økonomisk 
støtte 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det foreligger søknad i brev datert 31.03.2008 fra lensmannen i Spydeberg 
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Vedtak: 
Støttes med overveldende flertall 
 
Sak nr. 05/04/2008 Tittel: Regnskap 2008 - status 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Vi bør gjennomgå status for utgifter og inntekter så langt, og hva vi kan påregne videre. 
Kassereren bes redegjøre. 
 
Vedtak: 
Redegjørelse fra kasserer: 
Statsstøtte NOK 3360,88 
Kommunal støtte NOK 4636,- 
Saldo: over 10315,62 
 
Sak nr. 06/04/2008 Tittel: Eventuelt 
Saksvedlegg og opplysninger: 
6.1. Tilskudd fra Spydeberg kommune til politiske partier 2008 
6.2. Venstre sentralt: nominasjon 1. juni – kva var dette? 
6.3. Møte i Sarpbsborg 23. april 
6.4. Venstre sentralt: Innspill nytt stortingsvalgsprogram 
6.5. Neste styremøte: mandag 19. mai, kommunestyremøte for juni er ikke avklart. 
 
                           ooOoo 
 
Gruppemøte: 
 
Sak nr. 07/04/2008 Tittel: Kommunal-politiske saker til K-styret + annet aktuelt 
 
Konklusjoner: 
7.1. Diskusjon miljøkommunen: Alle aspekt av kommunens politikk skal inneholde miljø 
og vi må gjerne ha et miljøregnskap, men støtter ingen egen komite for utredning akkurat 
nå. 
7.2. Diskusjon BARNEHAGE OG SKOLEBRUKSPLAN 2007-2020: Spydeberg u-skole. 
Skisseprosjekt for rehabilitering av ungdomsskolen ser bra ut, men det bør i tillegg 
bygges en ballhall i tilknytning til skolen. 
7.3. Diskusjon skolekretser: fjern utjevning. Klare grenser, men åpning for unntak ved 
ønske. 
 
                            ooOoo 

 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 



 Spydeberg                                                                            

Side 3 av 3 

 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


