
Protokoll 
 
 
Møte FS 7/2014 
Tid: 15.05.14 kl. 17.30 
Sted: Akersgata 35, Partikontoret  
 
Tilstede:  Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo 

Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga 
Forus (ref.) 

 
Forfall:  Mari Lund Arnem, Olivia Salles, Hanne Lyssand, Ingvil Holthe 

Enoksen, Audun Herning 
 
Gjest:  Marianne Borgen 
 
Sak 61/14  Godkjenning av dagsorden  
Vedtak: Dagsorden ble godkjent  
 
Sak 62/14 Godkjenning av protokoll fra FS 6/14 24.04.14  
Vedtak: Protokollen ble godkjent 
 
Sak 63/14 Protokoller fra AU til orientering   
  Protokoller fra AU 28.04, 08.05 og 12.05 presentert. 
   
Sak 64/14 Orientering fra bystyregruppa  

Marianne Borgen redegjorde fra bystyregruppa 
 
Taleliste:  Borgen, Sangtarash, Borgen, Eriksen (replikk), Sangtarash, Borgen, 

Koritzinsky, Larsen, Eriksen, Koritzinsky (replikk), Sangtarash, 
Borgen, Sjøvoll, Borgen, Koritzinsky, Borgen    

  
Sak 65/14 Orientering fra programkomitéen  

Kaveh Ataei orienterte fra programkomitéen 
 
Taleliste:  Fjelddalen, Ataei, Larsen, Sangtarash, Fjelddalen, Koritzinsky, 

Eriksen, Sjøvoll, Ataei 
  
Sak 66/14 Orientering fra nominasjonskomitéen  

Liv Jorunn Eriksen orienterte om arbeidet i nominasjonskomitéen 
 
Taleliste:  Eriksen, (Fjelddalen), Ataei, Fjelddalen, Sangtarash, Larsen, 

Eriksen (replikk), Fjelddalen, Ataei, Sjøvoll, Eriksen (replikk), Forus 
(replikk), Koritzinsky,  Sangtarash, Eriksen, Fjelddalen, Larsen 
(saksopplysning), Koritzinsky     



   
Sak 67/14 Drøfting av den politiske situasjonen om mediebildet  
 
Taleliste:  Fjelddalen, Koritzinsky 
 
Sak 68/14 Status på organisasjons- og arbeidsplan  
 
Taleliste:  Fjelddalen, Forus, Sangtarash, Forus, Koritzinsky, Sjøvoll, Ataei, 

Koritzinsky (replikk), Eriksen, Fjelddalen 
 
 Representantskapsmøter: Bør tenke mer langsiktig på disse. Har 

fått konkrete innspill fra Grünerløkka. Diskusjonen om hvordan vi 
kan legge opp viktige og interessante representantskapsmøter. Dette 
har vært i for stor grad opp til AU. Vi ble enige om å få gjort klart 
helhetlig plan for allianser og samfunnskontakt til neste 
representantskapsmøte, nå er planen fra ELG til diskusjon 20. mai. 
I forrige periode skrev vi en side om hvilke organisasjoner vi ønsket 
å samarbeide med: Strategi for alliansebygging. Forus sender denne 
planen til gruppa som skal utarbeide en helhetlig plan. 

 
 Skolering: Har ikke kommet helt i gang med dette. Skal 

gjennomføre en undersøkelse om hva slags skoleringsarbeid vi 
ønsker. Eriksen, Arnem og Maisey følger opp dette. Vanskelig å få til 
noe skolering før sommeren. Til høsten bør vi få til noe skolering.  
  
Gruppene: Årsmøtet var opptatt av å styrke dette punktet, vi må ta 
med oss dette signalet. Står i organisasjonsplanen at gruppene skal 
legge fram årsplaner for fylkesstyret. Dette skjer nok ikke før til 
høsten. Gruppekontakter bør komme med innspill fra gruppene til 
programkomiteen.  
 
Kvinnepolitisk gruppe: Sterke ønsker om aktivitet.  
ELG: Fungerer 
Miljøpolitisk gruppe: Fungerer 
Kulturpolitisk gruppe: Usikker på status.  
Internasjonal gruppe: Kommer ikke i gang til tross for sterke ønsker 
og engasjement. Bør ta tak i dette, og gjøre det mer tilgjengelig 
gjennom formell organisering. 

 Utdanningspolitisk gruppe: Ikke startet opp, vi har en jobb i å få 
dette på beina. Koritzinsky vil danne en utdanningspolitisk gruppe 
som ser Oslo og Norge i sammenheng, med Gülay Kutal, Trine 
Dønhaug, Nora Krogh og en fra SU. Vil danne en gruppe for å se hva 
vi kan gjøre framover for å reise skolepolitiske aksjonsuker. Kan 
være vanskelig å få til dette i august.  

 
 Økonomi: Forus og Fjelddalen har snakket om dette, vi har mange 

ideer. Foreslår å ringe til alle som gir og be om at de gir mer.  
     



Sak 69/14 Landsstyremøte 
  Fjelddalen redegjorde for saker som skal opp på LS 
 
Taleliste:  Fjelddalen, Koritzinsky, Larsen, Koritzinsky, Fjelddalen, Larsen, 

Koritzinsky 
 
 Evaluering av kampanjeuker  
 
Taleliste:  Fjelddalen, Sangtarash, Sjøvoll, Sangtarash, Fjelddalen, Sjøvoll, 

Eriksen, Sangtarash, Eriksen  
 
  Oppsummering: 
 

• Mye har fungert, vi hadde aktive lokallag, mye 
morgenaksjoner og stands.  

• Vi burde vært flinkere på media.  
• Utfordrende å forklare om tillitsreformen når den ikke finnes. 

Å stå på stand som er forbundet med å gi informasjon var 
vanskelig når man sto på stand for å få informasjon. Litt lite 
diskusjon om selve tillitsreformen. Uvant å hente innspill. 
Relativt få brukte kampanjeuker til å kontakte folk for å høre 
hva de tenker om tillitsreformen. 

• Del Godene var lett å dele ut. Folk var interessert i Del 
Godene, ikke i løpeseddelen. Når man deler ut på toget vil folk 
gjerne ha lesestoff.  

• Folk forventer ikke å  se oss på stand, og tenker ikke så mye 
på politikk på denne tiden av året.  

• Bra å ha en kampanje som handler om noe, heller enn ”her er 
litt om SV” materiell. Vi har et budskap som vi vil spre heller 
enn å bare snakke generelt om oss selv.  

• For tett, for lite tid til å forberede seg og organisere. Kom 
veldig brått på.  

• Vi sto på stand fordi vi er komfortable med det, vi kunne vært 
flinkere til å kontakte organisasjoner og arbeidsplasser. Men 
vi kan oppfordre dem som ikke har gjort dette til å 
gjennomføre det allikevel 

• Vi har prøvd før å gå ut til tillitsvalgte på arbeidsplassen, 
men vi får ikke lov. Det er ikke så enkelt. Fagforbundet er nå 
sentralisert, det blir nesten umulig å forholde seg til alle disse 
forskjellige forbundene i bydelene.  

• Høstkampanjen blir om miljø. Forslaget til medieutspill 
kunne vært bedre. Felles medieutspill til neste 
kampanjeuker? 

 
Gjennomgang av listesituasjonen i vårt fylke 

• Fjelddalen ringer rundt til lokallag  
 
 



Sak 70/14 Fadderordning 
 
Taleliste: Fjelddalen, Eriksen, Sjøvoll (replikk), Fjelddalen, Ataei, Forus, 

Koritzinsky, Eriksen 
 
Innstilling fra AU:  
 
Oslo SVs fadderordning 
Faddernes hovedoppgave er å holde seg oppdatert på aktivitetene i sine lag, være 
pådriver og ta grep når det trengs. Viktigst er det a) å holde kontakt med lagene 
som sliter og tilby hjelp og oppfølging b) formilde ønsker og forslag fra 
lokallagene til styret i Oslo SV. 

Oppgaver for fadderne  
Ha kontakt med lokallagene 
Det skal være god kontakt mellom fadder og lokallagsstyrene. Fadderne og 
lokallagsstyrene må selv finne den samarbeidsformen som fungerer best, men det 
bør være jevnlig kontakt, enten det er gjennom møter, telefon eller e-post. 
 
Informasjon fra fylkesstyret til lokallagene 
Fadderne skal jevnlig orientere lokallagene om aktiviteter i Oslo SV. 
 
Oppfølging av nye medlemmer 
Lokallagene skal kontakte sine nye medlemmer pr telefon innen en måned etter 
innmeldelsen. Fadderne/veilederne skal bidra til at alle lokallag har faste rutiner 
for kontakt med nye medlemmer.  
 
Aktivisere lokallagene 
Lokallagene skal trekkes mer inn i det partipolitiske arbeidet. Fadderne må 
tilrettelegge for at lokallagene i større grad kan bidra inn til partiet med 
uttalelser til saker fra fylkesstyret, lage egne saker eller forslag til uttalelser til 
representantskapet. 
 
Fadderne bør motivere lokallagsstyrene til å ha tettere kontakt med sine 
medlemmer og organisere flere politiske møter. Fadderne bør formidle kontakt 
med de andre lokallagsstyrene, dersom de arbeider med likelydende temaer. De 
bør også hjelpe til med fellesmøter der det er ønskelig og praktisk. 
 
Videreformidling av informasjonen om lokallagene 
Aktiviteten i lokallagene skal være et fast orienteringspunkt på 
fylkesstyremøtene. Fadderne skal da minimum orientere om de lagene som sliter, 
og foreslå tiltak. 
 
Støtte for fylkessekretær 
Fadderne skal bistå fylkessekretær med oppfølging av lokallagene når det er 
behov for det. 
 
Innstilling: Nora Fjelddalen: St. Hanshaugen 



 Kaveh Ataei: Frogner 
 Mari Lund Arnem: Sagene og Bjerke 
 Hanne Lyssand: Stovner 
 Siavash Sangtarash: Nordre Aker 
 Theo Koritzinsky: Nordstrand 
 Tirill Sjøvoll: Grünerløkka, Vestre Aker 
 Olivia Corso Salles:  Grorud og Ullern 
 Liv Jorun Eriksen: Søndre Nordstrand og Alna 
 Ingvil Holthe Enoksen: Oslo SV Studentlag 
 Benjamin Endré Larsen: Østensjø 
 Audun Herning: Gamle Oslo  

  
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
  Kontaktperson i fylkesstyret er ny tittel for fadder 
 
Sak 71/14 Arbeidsgruppe for helhetlig plan for allianser og 

samfunnskontakt 
  

Tirill Sjøvoll, Siavash Sangtarash og Theo Koritzinsky innstilles fra 
AU 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
   
Sak 72/14  Revisorberetning 
 
Taleliste:  Fjelddalen, Larsen  
 
Vedtak: Fylkesstyret anbefaler fylkessekretær og leder å handle i 

tråd med anbefalinger fra revisor. 
 
Sak 73/14 Saker til neste FS-møte og delegering  
 
Taleliste: Fjelddalen, Koritzinsky, Fjelddalen, Ataei, Koritzinsky, Sangtarash, 

Eriksen, Fjelddalen 
 

• Invitere Utdanningsforbundet og Foreldreaksjonen til neste 
møte for å diskutere privatisering av barnehager.  

• Fjelddalen sender inn innlegget om privatisering av 
barnehager til Dagsavisen i første omgang.  

• Starte diskusjonen om valgkamp 2015. Heller gjøre dette i et 
løsere fora?  

 
Vedtak: Barnehager og møteplanen på dagsorden neste FS  
  Sende ut innlegget om barnehager 
   
Sak 74/14 Eventuelt 
  Ingenting til dette punktet 
 


