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 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.05/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Mandag 19.05.2008 kl.19:00-21:35 
 
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. 01/05/2008 Tittel: Forslag til protokoll fra styre-/gruppemøte nr.04/2008 - godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.04/2008 er utsendt tidligere. Ingen kommentar er mottatt. 
 
Vedtak: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.04/2008 godkjennes. 
 
Sak nr. 02/05/2008 Tittel: Medlemsverving - handlingsplan 
Saksvedlegg og opplysninger: Ingen spesielle 
 
Vedtak: 
Ivar lager utkast til plan for medlemsverving til neste møte. 
 
Sak nr. 03/05/2008 Tittel: Nominasjon til Stortingsvalget 2009 - forslag til Østfold-kandidater 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Oppfordring fra nominasjonskomiteen i Østfold Venstre om forslag innen 1. juni 2008. 
 
Vedtak: 
Spydeberg Venstre foreslår følgende kandidater fra Indre Østfold: 

1. Rita Iren Sletner, Eidsberg 
2. Simen Saxebøl, Hobøl 
3. Britt M. Bye, Rakkestad 

 
Sak nr. 04/05/2008 Tittel: Strategi for informasjons- og mediearbeid 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Lederen har deltatt i seminar om temaet i Venstres Hovedorganisasjon - VHO 
 
Vedtak: 
Ivar legger opp et mini-seminar om temaet i første styre-/gruppemøtet i august 2008. 
 
Sak nr. 05/05/2008 Tittel: Venstres politikk - implementering i kommunens politikk 
Saksvedlegg og opplysninger: Ingen spesielle 
 
Vedtak: 
Vi ser dette temaet i sammenheng med sak 04/05/2008 
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Sak nr. 06/05/2008 Tittel: Aktuelle politiske saker - ev. uttalelser 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det kan gjelde saker lokalt, regionalt eller nasjonalt, bl.a. Jordvern, Samferdsel, Energi/klima/miljø, 
Oppvekst, Mer til de som trenger det mest 
 
Vedtak: 
Styret følger opp med uttalelser til aktuelle temaer / saker når det passer i tiden fremover. 
 
Sak nr. 07/05/2008 Tittel: Eventuelt 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 
7.1. Østfold som "enhetsfylke"? Venstre går for Enhetsfylke. Ingen kommentar. 
7.2. Lokalpolitiske nettverk. Det er oppretta to stk; Marta D. Lindås m/ skole og oppvekst og Finn Erik 
Blakstad m/næring (jordbær, mais og geitekjøtt) 
7.3. Klimaskifte for jordvernet, jf. rapport Landbruks- og matdeptet / Jordverngruppa 
7.4. Spydeberg Venstres miljøkonferanse 2008  

 1. Miljømotivasjon i hverdagen – hvordan kan vi som privatpersoner gjøre hverdagen 
”grønnere”? – Kursholder fra Grønn hverdag 

 2. Nye forskrifter for Spydeberg kommune – hva har disse forskriftene å si for oss som 
privatpersoner. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall og Lokal forskrift om 
nedgravde oljetanker. Gjennomgang ved N.N. fra teknisk etat i Spydeberg kommune. 

 DATO for konferanse: 1. september 2008. 
7.5. Idé fra Kvænangen: Fast Venstre-aktivitet 1 gang i året; åpen kulturkveld med sang og musikk, 
litteratur, sketsjer, foredrag o.l. 
 
                           ooOoo 
 
Gruppemøte: 
 
Sak nr. 08/05/2008 Tittel: Kommunal-politiske saker til K-styret + annet aktuelt 
 
Konklusjoner: 
8.1. Diskusjon INTERPELLASJON FRA FREMSKRITTSPARTIET VEDRØRENDE  
 
 
DISPOSISJONSPLAN: Verne den dyrka marka mot foreslåtte inngrep? Avvente prosessen med 
Sentrumsplanen. 
8.2. Diskusjon FRAMFØRING AV OVER/UNDERSKUDD: Spydeberg kommune sin økonomiske praksis 
ser ut til å være bra, men noe ulike syn på gjeldende retningslinjer. 
8.3. Diskusjon ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR 2007: Skryt til Årsmelding. 
Ryddig og oversiktlig. Noen synspunkter på budsjettering av moms-komp. for investeringer og aksje- / 
eierutbytte fra Østfold Energi. Støtter rådmanns forslag. 
8.4. Diskusjon TERTIALRAPPORT PR. 15.04.2008: Noe ulike sysnspunkter på rapportering og 
budsjettendringsvedtak. 
8.5. Diskusjon SEKRETARIAT FOR REGIONRÅDET- FORNYET BEHANDLING: Ingen nye moment i 
saken. Ordføreren misbruker sin posisjon til gjentatte ganger å gjenoppta tidligere tapte saker. 
8.6. Diskusjon ELEKTRONISK BEHANDLING I POLITISKE ORGANER: Legg saka på vent, men start 
med å scanne inn og legge ut alle vedlegg til kommunestyreinnkalinga, ikke bare saksfremlegg. 
8.7. Diskusjon ordnet avløp fra hyttene ved Lyseren: Dette støtter vi. 
8.8. Diskusjon høring kjøp Betania til menighets- eller kommunale formål 
8.9. K-styreseminar  om politisk arbeid og samhandling folkevalgte og administrasjonen 
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8.10. GSV-Lyseren vs. Utbygging av Lunds-jordet i perspektiv jordvern. 
8.11. Oppvekst og funksjonshemmede – i dialogmøter opptatt av at ingen skal falle utenom / mellom to 
stoler, jf. mer til de som trenger det mest 
 
                            ooOoo 
 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


