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                                  Nr. 09/2008 
 

     M Ø T E P R O T O K O L L  
 
Organets navn: Styret 
 
Tidspunkt: Mandag 3. november 2008 kl.19.30-21.30 
 
Sted: Kommunehuset, møterom 319 
 
Tilstede i organet: Ivar Vågen, Marta D. Lindås, Bjørg Hjertum, Yngvild Sundsbø Brynildsen. Karl 
Magnus Ramberg-Mohn hadde forfall. Vara Åse Malkenes meldte også forfall. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 15/09/2008 Tittel: Protokoll for styremøte nr.08/2008 - godkjenning 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Forslag til protokoll for styremøte nr.08/2008 var utsendt på forhånd. Ingen kommentarer mottatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til protokoll for styremøte nr.08/2008 godkjennes. 
 
Sak nr. 16/09/2008 Tittel: Medlemmer – kontingent 2008 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Meil datert 20.10.2008 m/medlemsstatus 2008 fra Østfold Venstre om medlemsoppfølging lokalt 
2. Listen m/medlemsstatus ble gjennomgått 
 
Vedtak: 
Leder følger opp de som ikke har betalt hittil i 2008 med meil og en høflig påminnelse / forespørsel. 
 
Sak nr. 17/09/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009-2013 – valgprogrammet – supplerende innspill 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Utkast fra leder til supplerende innspill til programkomiteens 1.-utkast 
 
Vedtak: 
Fremlagt utkast til supplerende innspill vedtas med justering av tekst under pkt. D Sosialt ansvar. 
 
Sak nr. 18/09/2008 Tittel: Stortingsvalget 2009 – videre arbeid 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Oppfordring fra VHO om egen lokal komité til forberedelse og gjennomføring av valgarbeid i forkant 
av Stortingsvalget 2009. 
 
Vedtak: 
Saken er foreløpig drøftet, men utsettes til neste styremøte. 
 
Sak nr. 19/09/2008 Tittel: VHO-kampanje – miljørapport + skolebesøk m.v. 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Det vises til VHO-kampanjer oversendt for besvarelse om lokal oppfølging 
 
Vedtak: 
Saken tas foreløpig til orientering. Vi forsøker å følge opp når passende anledninger byr seg lokalt. 
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Sak nr. 20/09/2008 Tittel: Spydeberg Venstres hjemmeside – innhold og rutiner 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Oppfordring fra VHO om aktivt bruk av hjemmesiden på internett både for informasjon og 
kommunikasjon. Vi bør utmeisle vår egen policy og praksis. 
 
Vedtak: 
1. Spydeberg Venstre vil snarest etablere rutine med å legge ut på hjemmesiden alt vi produserer av 
møteprotokoller, avisinnlegg, forslag i kommunale organer m.v. 
2. Styrets medlemmer oppfordres til selvbetjening. Styreleder undersøker muligheten for snarlig felles 
lokal opplæring. 
 
Sak nr. 21/09/2008 Tittel: Lokalt kulturarrangement 2009 – mandat og komité 
Saksvedlegg og opplysninger: 
1. Det vises til erfaringer innhentet fra Kvæfjord Venstre og tidligere idé om flerkulturelt møte med for 
eksempel mat som tema. 
 
Vedtak: 
Saken er foreløpig drøftet. Vi må i tilfelle finne vår egen nisje. Hva med eget arr. som del av Miljøuka? 
Saken utsettes til januar 2009 
 
Sak nr. 22/09/2008 Tittel: Eventuelt 
Følgende spørsmål ble tatt opp: 
a. Åpent møte ”Grønn hverdag” – muntlig rapport (Spennende foredrag / innl. Fremmøte: 2 V + 2) 
b. Fellesmøte Venstre i Indre Østfold – orientering (Leder deltar på møte i Askim 06.11.2008) 
c. Trafikksikkerhetsplan – uttalelse (Leder lager ukast til neste møte. Pri: g/s-undergang Buertoppen) 
d. Venstre 125års jubileum 28.01.2009 
 
                            ooOoo 
 
Gruppemøte: 
Gruppleder innledet til drøfting av følgende saker og temaer: 
1. Økonomiplan 2009-2012 og Årsbudsjett 2009. Krevende økonomiske utfordringer. Kraftige grep er 
nødvendig. Fremlagt skisse til mulig løsning ble drøftet. Enighet om prinsipp for prioritering.  
2. Eiendomserverv. Drøftet ulike løsninger for midlertidig u-skoledrift. Støtter aktuelt eiendomserverv. 
 

Protokollen godkjennes i neste møte. Møtet hevet. 
 
Underskrifter: 
 

____________________    ____________________ 
styreleder/møteleder  styremedlem/møtesekretær    
 

 


