
 Spydeberg                                                                            

Side 1 av 2 

                                   
 M Ø T E P R O T O K O L L  Nr.07/2008 
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Mandag 01.09.2008 kl.19:00-21:00 
 
Sted: Kommunehuset, møterom 319 (ved siden av Biblioteket i 3. etasje) 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Marta D. Lindås, Karl M. Ramberg-Mohn og Bjørg Hjertum. Vidar T. 
Olsen deltok i gruppemøtet. 
Forfall: Yngvild Brynildsen. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 01/07/2008 Tittel: Forslag til protokoll fra styre-/gruppemøte nr.06/2008 - godkjenning. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.06/2008 er utsendt tidligere. Ingen kommentarer mottatt. 
 
Vedtak: 
Forslaget til protokoll for styre-/gruppemøte nr.06/2008 godkjennes. 
 
Sak nr. 02/07/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 - Østfold Venstre / valgliste - uttalelse 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det vises til nominasjonskomiteens forslag, jf. vedlegg utsendt per e-post 28/8. 
 
Vedtak: 
Prioritert liste på 11 personer med Rita på topp, etterfølgende Sindre, Tone Skråning og Stener Enger. 
Oversendt Britt møtedagen per e-post. 
 
Sak nr. 03/07/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 - Venstres valgprogram / innspill / orientering 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det vises til lederens innspill i brev datert 15.08.2008, jf. tidligere utsendt 
 
Vedtak: 
Ingen nye innspill, da fristen er gått ut og innholdet presenteres sentralt dagen etter dette møtet. 
 
Sak nr. 04/07/2008 Tittel: Kommunestruktur - høring / uttalelse utsendt 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Det vises til høringsnotat fra programkomiteen, jf. vedlegg 
 
Vedtak: 
Gjennomgått og tatt til orientering i første omgang. Realitetsbehandling i neste møte. Fokus på 
Södertälje-modellen og erstatning av fylkeskommunen. 
 
Sak nr. 05/07/2008 Tittel: Kommunal politikk i Spydeberg - strategi og prioriteringer (utsatt sak 
fra forrige møte) 
Saksvedlegg og opplysninger: 
Med bakgrunn i erfaringer fra dialogmøter + oppfølgende møte har leder noen tanker om strategi og 
prioriteringer, jf. vedlegg. 
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Vedtak: 
Tatt til orientering. Bra arbeid! 
 
Sak nr. 06/07/2008 Tittel: Eventuelt 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 

a. Spydeberg Venstres miljøkonferanse 13.10.2008 
a. Kl 19-21, fullmakt gitt Bjørg og Marta ifm. markedsføring 

b. Medlemsrekruttering - oppfølging, jf. protokoll fra forrige møte 
c. Styre- og gruppemøte mandag 06.10.2008 kl 19-21 

a. Ta opp tråden på Venstres kulturdag 
 
                           ooOoo 
 
Gruppemøte: 
 
Sak nr. 07/07/2008 Tittel: Aktuelle kommunalpolitiske saker - orientering og drøfting 
Saksvedlegg og opplysninger:Gruppeleder Marta innleder til diskusjon: 

a. Hovin skole – modernisering 
b. Oppvekst- og omsorgsplan 
c. Strategisk plan for næringsutvikling 

a. tema, handlinger og tiltak med en rød tråd 
d. Andre aktuelle saker 

a. Ingen interesse for utkjøp av bedehus 
 
 
 
                            ooOoo 

 

Protokollen godkjennes på neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 


