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 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.06/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Torsdag 12.06.2008 kl.18:00-20:00 
 
Sted: Kommunehuset, møterom 319 (ved siden av Biblioteket i 3. etasje) 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Marta D. Lindås, Karl M. Ramberg-Mohn og Anne K. Ramberg-Mohn. 
Forfall: Bjørg Hjertum og Yngvild Brynildsen. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 01/06/2008 Tittel: Forslag til protokoll fra styre-/gruppemøte nr.05/2008 - godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.05/2008 er utsendt tidligere. 
 
Vedtak: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.05/2008 godkjennes. 
 
Sak nr. 02/06/2008 Tittel: Medlemsverving - handlingsplan 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Notat "Rekruttering til Venstre" utlevert på møtet 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 
Sak nr. 03/06/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 - innspill til valgprogram for Venstre - lokale 
forberedelser 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Notat "Stortingsvalget 2009 – innspill til program" utlevert på møtet 
 
Vedtak: 
Ivar ble gitt fullmakt til å utbrodere de forøvrig bra forslagene. 
 
Sak nr. 04/06/2008 Tittel: Kommunal politikk i Spydeberg - strategi og prioriteringer 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Med bakgrunn i erfaringer fra dialogmøter + oppfølgende møte har Ivar noen tanker om strategi og 
prioriteringer, jf. vedlegg utsendt med møteinnkalling 
 
Vedtak: 
Utsatt til hausten 
 
Sak nr. 05/06/2008 Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011 - uttalelse 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Utkast til uttalelse utlevert på møtet 
 
Vedtak: 
Vedtatt slik den foreligger med påførngav dato. 
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Sak nr. 06/06/2008 Tittel: Spydeberg Venstres miljøkonferanse - konkretisering 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Ingen spesielle 
 
Vedtak: 
Fjellheim, Auditoriet 1. september 
Dame fra Fredrikstad ifm. foredrag ved Grønn Hverdag 
 
Sak nr. 07/06/2008 Tittel: Eventuelt 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 

a. Sesongavslutning – sommarfest 26. juni Lyseren kl 19:00 
b. Neste styremøte blir 28.08 eller 01.09 

 
                           ooOoo 
 
Gruppemøte: 
 
Sak nr. 08/06/2008 Tittel: Aktuelle kommunalpolitiske saker - orientering og drøfting 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Gruppeleder Marta innleder til diskusjon 
a. Fylkesplan - uttalelse 
b. Avløpsløsninger i Lyserens nedbørsfelt – innstilling fra rådmannen støttes 
c. Avfallsplanen - ny behandling 
d. Forskrift for tømming av slam fra spredt avløpsanlegg – Ingen spesielle. Bjørg? 
e. Brannsamarbeid med Hobøl 
f. Opprusting av Norderhaug 
g. Spydeberg prestegård – Det betinges at prosjektet fullfinansieres før Spydeberg kommune støtter 
med 5 millioner 
i. Asylmottak – kommunen bør stille med skyssordning 
j. Andre aktuelle saker (kom med innspill) 
 
 
 
 
                            ooOoo 

 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


