
Protokoll	  
	  
Møte	  	   	   FS	  4/2014	  
Tid:	   	   Torsdag	  27.03.14	  kl.	  17.00	  
Sted:	   	   Partikontoret	  
	  
Tilstede:	   Nora	  Fjelddalen,	  Kaveh	  Ataei,	  Tirill	  Sjøvoll,	  Olivia	  Salles,	  Audun	  Herning,	  

Theo	  Koritzinsky,	  Liv	  Jorun	  Eriksen,	  Siavash	  Sangtarash,	  Helga	  Forus	  (ref.),	  
	   Gülay	  Kutal	  (observatør)	  
Forfall:	   Hanne	  Lyssand,	  Benjamin	  Endré	  Larsen,	  ,	  Ingvil	  Enoksen,	  Mari	  Lund	  

Arnem	  	  
 
Sak 30/14  Godkjenning av dagsorden (Vedtakssak) 

Dagsorden ble vedtatt med følgende endring: Sak 31 utsatt til 
neste møte, Herning og Eriksen meldte saker til eventuelt.  

   
Sak 31/14 Godkjenning av protokoll fra FS 3/14 13.02.14 (Vedtakssak) 
  Utsatt til neste møte 
 
Sak 32/14 Presentasjonsrunde  
  Fylkesstyret presenterte seg selv.  
 
Sak 33/14 Oppsummering og evaluering av årsmøtet (Diskusjonssak) 
  Fylkesstyret diskuterte gjennomføringen av årsmøtet. 
 
Taleliste:  Fjelddalen, Eriksen, Forus, Koritzinsky, Herning, Sjøvoll, 

Fjelddalen, Koritzinsky, Fjelddalen, Koritzinsky, Sjøvoll, Fjelddalen, 
Eriksen 

  
 Oppsummering av diskusjonen: 

§ God stemning og godt oppmøte 
§ God teknisk gjennomføring 
§ Bra med innledere til de største debattene. Forslag om flere 

innledere til neste årsmøte slik at man får kunnskap for å 
kunne stemme, spesielt for kontroversielle uttalelser.  

§ Avstemninger over uttalelser blir rotete. Mulig å gjennomføre 
dette på en mer ryddig måte?  

§ Finne en enklere måte å organisere kaffebetaling.  
§ Velge noen til å signere årsmøteprotokollen.  

 
 
Sak 34/14 Valg av underskrivere av årsmøteprotokollen (Vedtakssak) 

AU innstiller på Kaveh Ataei og Ingrid Hødnebø 
 
Vedtak: AUs innstilling vedtatt 



 
Sak 35/14 ÅM: Oversendelser (Vedtakssak) 
    

Vedtak: Tas til orientering, viser til oversendelse til 
Stortingsgruppa.  

     
    
Sak 36/14 Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplan (Diskusjonssak) 

Fjelddalen orienterte om AUs oppfølging av organisasjons- og 
arbeidsplan 

 
Taleliste:  Herning, Fjelddalen (replikk), Herning (replikk), Ataei, Eriksen, 

Salles, Fjelddalen, Sjøvoll, Ataei (replikk), Koritzinsky, Herning, 
Fjelddalen, Kutal, Salles, Koritzinsky, Fjelddalen, 

 
Oppsummering av diskusjonen: 

§ Vi må bli flinkere til at vedtak får konsekvens. De som står 
ansvarlige i arbeidsplanen bør rapportere fra arbeidet de har 
gjort.  

§ Vi er for svake organisatorisk og for innadretta. Vi må snakke 
mer med folk, bli bedre til å formulere problemer, og involvere 
medlemmer og organisasjoner.  

§ FS må følge opp nominasjonskomiteen og avlaste 
programkomiteen. 

§ Politikken for utydelig i org.planen: Det organisatoriske skal 
tjene det politiske, det er ikke et mål i seg selv.  

§ Utdanningspolitisk gruppe og ELU bør ha nær kontakt.  
§ Bør faddere ha felles innledninger for lokallagene når de 

møtes? 
§ Inkludere lokallagene i hva som skjer i bystyret: 

Bibliotekmeldingen og privatisering av barnehager. Der 
trenger bystyregruppa mobilisering og drahjelp.  

§ AU sitt primære ansvar er å følge opp at org.planen blir fulgt, 
det er viktig at AU blir minnet på om det som glipper. Det er 
vårt felles ansvar å følge opp dette.  

 
Vedtak:  AUs forslag til arbeidsfordeling vedtatt.  
 
Sak 37/14 Forretningsorden (Vedtakssak) 

Fjelldalen redegjorde for foreslåtte endringer i forretningsorden 
 
Taleliste: Salles, Eriksen, Fjelddalen, Herning, Koritzinsky, Salles, Ataei, 

Salles, Eriksen, Fjelddalen, Kutal, Salles (replikk), Sangtarash, 
Herning (replikk), Eriksen (replikk), Koritzinsky 
 
 
Endringsforslag: 



F1: Fjelddalen: splitt opp punkt om orienteringer til 1. Orienteringer 
fra bystyregruppa eller andre, 2. Orientering om lokallagene og 
gruppene (annenhvert møte) 
F2: Fjelddalen: Stryk prosjektplan 
F3: Koritzinsky: Protokoll fra AU som punkt 3 
F4: Koritzinsky: Status på org. Og arbplan og evt. Andre planer.  
F5: Koritzinsky: Drøfting skal løftes opp til punkt 4 
F6: Koritzinsky: Stryk vedtakssaker  
F7: Salles: Det lages en felles møteplan/årshjul med møter, frister og 
arrangementer 
F8: Koritzinsky: Tre dagers frist for sakspapirene.  
 

Vedtak:  Alle forslagene vedtatt.  
 
Sak 38/14  Møtekalender (Vedtakssak) 
 
Taleliste: Ataei, Salles, Fjelddalen, Herning, Fjelddalen, Sjøvoll, Fjelddalen 
   
  Møtekalender vedtatt med endringer.  
   
 
Sak 39/14  Konstituering (Vedtakssak) 
  AU innstiller på et arbeidsutvalg bestående av: 
  Nora Fjelddalen 

Mari Lund Arnem  
Kaveh Ataei 
Hanne Lyssand  

   
  Vedtak: AUs innstilling vedtatt 
      
Sak 40/14 Oppfølging av uttalelse om reservasjonsretten – 

høringsuttalelse (Vedtakssak) 
 Fjelddalen redegjorde for uttalelse om reservasjonsretten med 

endringsforslag.  
 
 Endringsforslag:  

§ Skrive introduksjon som referer til høringen.  
§ Stryke andre og fjerde avsnitt 
§ Endre nest siste setning til: Derfor er Oslo SV mot forslaget 

om henvisningsnekt. 
 
 Vedtak: Uttalelse vedtatt omgjort til høringsuttalelse med 

endringer.  
 
Sak 41/14 Fullmakt til inngåelse av ny leiekontrakt (Vedtakssak) 
  Fjelddalen redegjorde for ny leiekontrakt.  
 
Taleliste: Herning, Salles, Fjelddalen, Koritzinsky, Fjelddalen.  



  
AUs	  innstilling	  til	  vedtak:	  Leder	  av	  Oslo	  SV	  gis	  fullmakt	  til	  å	  inngå	  ny	  
leiekontrakt	  på	  vegne	  av	  fylkeslaget. 
 
Herning foreslo å  endre innstillingen til  vedtak fra AU til at 
fullmakten gis til Kaveh Ataei.  

 
  Vedtak: Kaveh Ataei gis fullmakt til å inngå ny leiekontrakt.  

 
 
Sak 42/14 NY: Dagsorden til fylkesstyrets møte med lokallagene. 

(Vedtakssak) 
  
 Forslag til dagsorden for fylkesstyrets møte med lokallagene: 

§ Oppsummering av årsmøtet 
§ Organisasjons- og arbeidsplan 
§ Kampanjeuker 

Vedtak: AU gis fullmakt til å sette dagsorden  
 
Sak 43/14 Eventuelt 
Sette opp organisasjonsbygging som tema for et FS-møte 
 
Orienteringssak: Norsk Folkehjelp har valgt tema Organisasjonsfrihet for 1. mai. 


