
Protokoll 
 
Møte FS 14/2014 
Tid: 18.11.14 kl. 17:30 
Sted: Hagegata 22  
 
Tilstede:  Nora Fjelddalen, Kaveh Ataei, Ingvil Holthe Enoksen, Liv Jorunn 

Eriksen, Hanne Lyssand, Olivia Salles, Theo Koritzinsky, Siavash 
Sangtarash, Mari Lund Arnem, Tirill Sjøvoll (kom 18:15) Helga 
Forus (ref.) 

 
Forfall:  Audun Herning, Benjamin Endré Larsen 
 
 
Sak 155/14  Godkjenning av dagsorden  
Vedtak: Dagsorden ble godkjent, sak 159/14 og 164/14 utgår 
 
Sak 156/14 Godkjenning av protokoll fra FS 13/ 06.11.14  
Vedtak: Protokollen ble godkjent 
 
Sak 157/14 Protokoll fra AU til orientering  

Protokoller fra AU 3.11 og 30.11 tatt til orientering.   
 
Taleliste:  Eriksen, Fjelddalen, Arnem, Fjelddalen 
 
Sak 158/14 Drøfting av den politiske situasjonen og mediebildet  

Fjelddalen redegjorde for SVs alternative statsbudsjett 
 
Taleliste: Fjelddalen, Arnem, Fjelddalen, Arnem, Koritzinsky, Salles, Ataei, 

Fjelddalen, Arnem, Koritzinsky, Salles (replikk), Koritzinsky 
(replikk), Eriksen, Fjelddalen (replikk), Lyssand  

 
Sak 159/14 Orientering fra lokallagene  
 
Taleliste: Fjelddalen, Arnem, Eriksen, Koritzinsky, Lyssand, Fjelddalen, 

Arnem, Fjelddalen, Sangtarash, Eriksen, Lyssand (replikk) 
 
 Sagene: Mangler kandidater til de øverste fire plassene, kandidatene 

trekker seg og melder seg om hverandre. Trenger hjelp til dette, vil 
gjerne få tips om menn over seksti.   

 
 Søndre Nordstrand: Har intervjurunder, der kandidatene må 

forplikte seg, dette fungerer positivt.  
 



 Nordre Aker: Nominasjon- og programprosess går parallelt, og de 
kommer i mål.  

 
Sak 161/14 Møteplan 2015 
  Fjelddalen redegjorde for møteplan fram til mars 2015 
 
Taleliste: Fjelddalen, Sjøvoll, Fjelddalen, Lyssand (replikk) 
 
Vedtak: Møteplanen ble vedtatt 

 
Desember	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1	   16:00	   Mandag	   AU	   Finn	  
2	   	  	   	  	   ringedugnad	   	  	  
4	   	  	   Torsdag	   Nominasjonsmøte	   Kuben	  vgs.	  
8	   16:00	   Mandag	   AU	   Finn	  
11	   17:30	   Torsdag	   FS	  -‐	  juleavslutning	   Hanna	  
13	   	  	   	  	   Skoleringsprogram	   	  	  
15	   16:00	   Mandag	   AU	   Finn	  
17	   	  	   Onsdag	   2.	  programutkast	   	  	  

2015	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Januar	   	  	   	  	   	  	   	  	  

15	   17:00	   	  	   FS	   	  	  
15	   18:00	   Torsdag	   Møte	  mellom	  FS	  og	  lokallagsledere	  	   	  	  
20	   18:00	   	  	   Representantskap:	  LM	  og	  ÅM	   	  	  
29	   17:30	   Torsdag	   FS	   	  	  

	  	   	  	   	  	   Ny	  i	  SV	   	  	  
31	   10:00	  -‐	  18:00	   Lørdag	   Tillitsvalgtsamling	   	  	  

Februar	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   17:30	   Torsdag	   FS	   	  	  

28.2-‐1-‐3	   	  	   	  	   Årsmøte	  
Hagegata	  
23	  

Mars	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5	   17:30	   Torsdag	   FS	   	  	  

 
Sak 162/14 Årsmøtet  

Fjelddalen redegjorde for årsmøtet og AUs innstilling til 
arbeidsgruppe 

 
Taleliste:  Fjelddalen, Salles (replikk), Lyssand, Koritzinsky, Fjelddalen  
 
Vedtak: AUs innstilling til arbeidsgruppe vedtatt: Tirill Sjøvoll, 

Benjamin Endré Larsen og Ingvil Holthe Enoksen får ansvar 
for å skrive ny organisasjons- og arbeidsplan. Forslaget 
sendes til Helga Forus senest 13.1.2015.  

 
Sak 163/14 Nominasjonsmøtet 
 Fjelddalen redegjorde for nominasjonsmøtet 



 
Taleliste: Fjelddalen, Arnem, Fjelddalen, Koritzinsky, Salles, Sjøvoll, 

Fjelddalen (replikk), Sangtarash, Lyssand, Arnem (replikk), Ataei, 
Koritzinsky (replikk), Salles, Fjelddalen, Forus, Koritzinsky, 
Fjelddalen, Arnem, Fjelddalen, Sjøvoll, Fjelddalen, Lyssand, 
Koritzinsky, Fjelddalen, Sjøvoll (replikk), Eriksen, Fjelddalen, 
Forus, Arnem, Forus, Salles, Koritzinsky, Fjelddalen, Eriksen  

 
Vedtak: Sette sak om avklaring av stemmeberettigede på 

nominasjonsmøtet på representantskapsmøtet.  
 

Fylkesstyret innstiller på å holde seg til tre ukers frist for 
stemmerett til nominasjonsmøtet, og at representantskapet 
ved 2/3 flertall kan overstyre vedtektsendring fra årsmøtet 
2013 

 
 Dissens: Arnem og Sangtarash innstiller på at gjeldende 

vedtekter skal følges, og at medlemmer må ha vært innmeldt 
i minst tre måneder for å ha stemmerett på 
nominasjonsmøtet.  

  
Endre forslag til forretningsorden slik at den er i tråd med 
valgloven (kommunestyrevalg, minimum 7 og maksimum 65 
kandidater, fotnote om Stortingsvalg til kommunestyrevalg) 
 
Legge til i punkt 4.1: Bortsett fra taletid omtalt i punkt 5.  
Stryke punkt 4.4 
 
Tillitsutvalget kan i henhold til valgloven bestemme at 
listeforslaget skal tilbakekalles. Dette tillitsutvalget har 
fullmakt til å supplere listen dersom noen trekker seg/ikke 
blir godkjent, men da på en slik måte at 
kjønnssammensetningen blir holdt ved like. 
 

Sak 166/14 Ringedugnad for medlemmer som ikke har betalt for 2014 
 Fjelddalen redegjorde plan om ringedugnad 
 
Taleliste: Fjelddalen, Forus, Arnem, Lyssand, Fjelddalen 
 
Vedtak: FS skal ha ringedugnad 2. og 8. desember.  
 
Sak 167/14 Status på organisasjon- og arbeidsplan 
 Fjelddalen redegjorde for status på organisasjon- og arbeidsplan 
 
Taleliste: Fjelddalen, Eriksen, Lyssand  
 
Vedtak: FS skal ha ringerunde til nye medlemmer som fast punkt i 

forkant av FS-møter. 



 
 Kontaktpersoner tar kontakt med aktuelle organisasjoner 

innenfor sitt felt for å få tilbakemeldinger på 
arbeidsprogram. 

 
 Jobbe kontinuerlig med kandidater til bystyret.  
 
 
Sak 168/14 Saker til neste FS-møte og delegering 
 
Taleliste: Fjelddalen, Lyssand, Forus, Fjelddalen 
 
Vedtak: Landsstyremøte 
 
 Landsmøte  
 
 Regnskap  
 
Sak 169/14 Eventuelt  
 


