
Arbeidsplan for Hordaland SV 2016 
 

Hordaland SV har som hovedmål i 2016: 

 

Styrke SV som eit radikalt sosialistisk og feministisk parti med ei kraftig røyst for miljø 

og rettferd. 

 

Styrke den eksisterande partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag. Hordaland SV skal 

systematisk betre situasjonen organisatorisk for alle våre lokallag i 2016.  

 

Dette gjør vi ved: 

 

 Å vise skilnaden og gi klare politiske alternativ til høgresidas miljøskadelege, 

kvinnefiendtlege og markedsliberalistiske politikk. 

 

 Ta flyktningsituasjonen i Hordaland på alvor og bistå lokallag i kampen for menneskers rett 

til tryggleik samstundes som lokalsamfunna vert teken omsyn til. 

 

 Alle lokallag får besøk av HSV i løpet av 2016. I kommuner utan SU-lag skal også SU 

inviterast til å vere med. 

 

 Ha to utvida fylkesstyremøter i 2016 der ett av møta vert lagt utanfor Bergen. 

 

 Mobilisere rundt viktige dagar som 8.mars, 1. mai, 5. juni. 

 

 Jobbe vidare med å etablere og styrke lokalpolitiske nettverk for Hordaland, og styrke 

samarbeidet mellom kommunestyrerepresentantane. 

 

 Utvikle tettare samarbeid med SU, legge til rette for fleire felles møteplassar, og støtte 

arbeidet med å opprette fleire SU-lag i distrikta. 

 

 Styrke kontakten med fagforbund, miljøorganisasjonar, kvinneorganisasjonar og andre 

alliansepartnarar. 

 

 Styrke og bygge vidare på geografiske SV-samarbeid i; Sunnhordland, Hardanger og Strile- 

og Bergensregionen, og i bydelar i Bergen. 

 

 Styrke arbeidet i faglig utvalg, særleg ved å prioritere kontakt med kvinnedominert forbund i 

og utenfor Hordaland. Styrke arbeidet i kvinnepolitisk utval. 

 

 Få til eit systematisk arbeid for å rekruttere tillitsvalde med minoritetsbakgrunn. Invitere 

Felles innvandrerråd i Hordaland til møte. 

 

 Prosjekt nye partilokaler realiserast. Årsmøtet gjev styret i HSV fullmakt til å kjøpe eigne 

partilokale, til å disponere husfondet og til å ta opp lån innanfor rammene av den 

budsjetterte husleiga. 

 

 Samle motstand mot EU-direktiv og internasjonale handelsavtalar som er skadelege for 

norsk arbeidsliv. 

 

 Aktivt jobbe for at TISA og TTIP kjem på den politiske dagsorden. 



 

 HSV skal i 2016 verve fleire medlemmer, og øke medlemstalet. 

 

 Å hjelpe alle lokallag med å gjennomføre skolering i SVs politikk og organisasjon til nye 

medlemmer i løpet av året. 

 

 Gjennomføre to politiske laurdagar. Fylkeslaget tek kontakt med miljø som tidsskriftet 

Vardøger, organisasjonen For Velferdsstaten og tidsskriftet Røyst for å få gjennomført eit 

slikt program, eller andre relevante miljø. 

 

 Arrangere politisk konferanse våren 2016 med hovedvekt på å presentere sosialistiske 

løysingar på vår tids krisar. 

 

 Følge opp dei folkevalde i kommunane for å gi dei den politiske og organisatoriske støtten 

dei treng. 

 

 Fortsette det gode samarbeidet med fylkestingsgruppa. 

 

 Jobbe for å styrke nynorsken både internt og eksternt. 

 

 Jobbe for å bevare akuttfunksjonane og akuttkirurgi ved Stord og Odda sykehus. 

 

 Fylkeslaget skal saman med lokallagene sende inn forslag til SVs sentrale arbeidsprogram 

som skal vedtakast på landsmøtet i 2017. 

 

 Hordaland SV skal i forbindelse med større fylkeskommunale planar (feks. 

skolebruksplanen) eller planar som i stor grad vedkjem fylket (feks. National transportplan) 

arrangere medlemsmøter kor personar med relevant kunnskap vert invitert før det kjem opp 

til politisk behandling. 

 

 Styret skal skaffa oversikt over SUs gjeld til HSV og avtale nedbetalingsordning i samarbeid 

med SU og eventuelt ettergi delar av gjelda. 


