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                                  Nr. 08/2008 
 

     M Ø T E P R O T O K O L L  
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Mandag 6. oktober 2008 kl.19.00-21.00 
 
Sted: Kommunehuset, møterom 319 
 
Tilstede i organet: 
Ivar Vågen, Marta D. Lindås, Bjørg Hjertum, Yngvild Brynildsen. Forfall: Karl M. Ramberg-Mohn. Ingen 
vara møtte. 
Vidar T. Olsen deltok under gruppemøtet. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 08/08/2008 Tittel: Protokoll for styre- / gruppemøte nr.07/2008 – godkjenning 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Forslag til protokoll for styre- / gruppemøte nr.07/2008 var sendt ut på forhånd. Ingen kommentarer er 
innkommet. 
 
Vedtak: 
Forslag til protokoll for styre- / gruppemøte nr.07/2008 godkjennes. 
 
Sak nr. 09/08/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 utsendinger til nominasjonsmøtet i Østfold 
Venstre 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Norminasjonsmøtet er berammet til lørdag 22. november 2008. 
2. Spydeberg Venstre kan delta med inntil 3 delegater. 
 
Vedtak: 
1. Leder og nestleder deltar i nominasjonsmøtet som utsendinger fra Spydeberg Venstre 
2. De får fullmakt til å oppnevne ytterligere 1 utsending fra Spydeberg. 
 
Sak nr. 10/08/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 – Venstres valgprogram – uttalelse om 
kommunestruktur 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Det vises til notat/utfordring fra Programkomiteen om kommunestruktur 
2. Med bakgrunn i diskusjon i forrige styremøte har leder laget utkast til uttalelse, jf. vedlegg. 
 
Vedtak: 
Leders forslag til uttalelse fra Spydeberg Venstre om kommunestruktur vedtas. 
 
Sak nr. 11/08/2008 Tittel: Spydeberg Venstres valgprogram 2007-2011 - oppfølging 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Spydeberg Venstres programbrosjyre 2007-2011 ble gjennomgått og diskutert.  
 
Vedtak: 
1. Det ble diskutert status og hva vi bør fokusere videre fremover. 
2. Aktuelle prioriteringsområder oppsummert i punktene 1, 2, og 3 a, b og c, jf. styresak nr.05/07/2008. 
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Sak nr. 12/08/2008 Tittel: Alternativt budsjett – kurs VHO 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Leder refererte fra budjsettseminar i VHO 20. sept. 2008 og presenterte budskap; fokus på 3-4 viktige 
saker + ev. tekstforslag både for årsbudsjett og økonomiplan, og vær aktiv og repeterende / 
gjenkjennelig, også i forhold til media. 
 
Vedtak: 
Rapporten fra VHOs budsjettseminar 20.09.2008 tas til etterretning.  
 
Sak nr. 13/08/2008 Tittel: Kommunalkonferansen 2008 – eventuell deltakelse 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Det vises til invitasjon til VHOs kommunalkonferanse 18.-19.10.2008 på Gardermoen. 
 
Vedtak: 
Leder deltar i VHOs kommunalkonferanse 2008 for Spydeberg Venstres regning. 
 
Sak nr. 14/08/2008 Tittel: Eventuelt 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 
a. Spydeberg Venstres miljøkonferanse 13.10.2009 (kunngjøres i Indre + oppslag m.v.) 
b. Kulturaften 2009 (utsettes i påvente av etterspurt erfaring fra Kvæfjord Venstre) 
c. Åpne gruppemøter (utsettes til 2. halvår 2009) 
 
        ooOoo 
 
Gruppemøte (åpent for alle medlemmer og venner): 
 
Følgende saker ble drøftet: 
1. Barnehage- og skolebruksplanen (Vi fremmer forslag om revidering av planen + midlertidig løsning av 
arb.forh. Hovin skole)  
2. Hovin skole og Hovin barnehage 
3. Ruspolitisk handlingsplan (Vi fremmer forslag om forbud mot spilleautomater på skjenkesteder) 
4. Årsbudsjett 2009 + Økonomiplan 2009-2012 – prioriteringer 
(Det vises til styresakene nr.11 og 12 ovenfor) Noen eksempler på aktuelle tiltak ble foreløpig drøftet. 
Ellers avventes økonomiske rammer og rådmannens forslag. 
5. Spydeberg Rideklubb – søknad om garanti m.v. (Vi stiller oss positivt forutsatt solid plan) 
6. Tilskudd til private barnehager (Vi går for full likebehandling med kommunale) 
7. Trafikksikkerhet – generelt + Heliveien/Buertoppen (Vi imøteser initiativene og stiller oss positivt) 

 
                            ooOoo 

 

Protokollen godkjennes i neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 

 

 


