
Vedtak: Sak 7 Vedtekter 
Her er en oversikt over behandlingen av innkomne forslag til vedtekter. 

Redaksjonskomiteen på landsmøtet har bestått av Karin Wiik (leder, Hedmark), 
Gjertrud Kjellesvik (Rogaland), Trond Martin Sæterhaug (Nord-Trøndelag), Lena 
Reitan (Buskerud) og Mina Finstad Berg (SU) 

 

Forslag 7.01.  
Forslagstiller: Sentralstyret 

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene.  Sentralstyret velges av 
landsmøtet og består av 15 medlemmer. Sentralstyret består av arbeidsutvalgets 
fem medlemmer,  leder av kvinnepolitisk utvalg,  leder av faglig utvalg,  leder av 
internasjonalt utvalg,  leder av miljøpolitisk utvalg, leder av etnisk 
likestillingsutvalg  4 styremedlemmer  og SU-leder 

Når parlamentarisk leder ikke samtidig er landsmøtevalgt sentralstyremedlem, 
møter parlamentarisk leder med tale- og forslagsrett i Sentralstyret. 

Landsmøtet velger fire varamedlemmer til sentralstyret i prioritert rekkefølge. 
1.varamedlem møter fast i sentralstyret. Nestleder i SU er personlig vara for SU-
leder. Sentralstyret i SU kan velge varaliste utover dette. Stortingsgruppen kan 
velge varaliste utover dette.  Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden. 

Blant de ordinære medlemmene i sentralstyret skal det samlet være minst to med 
etnisk minoritetsbakgrunn. Det bør tilstrebes at kvinner med etnisk 
minoritetsbakgrunn er representert i sentralstyret. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises  

Vedtak: Avvist 

 

Forslag 7.02. 
Forslagstiller: Sentralstyret 

Arbeidsutvalget velges av landsmøtet og får sitt mandat fra sentralstyret. 
Arbeidsutvalget er den daglige ledelse av partiet og avgjør saker i henhold til 
mandatet fra sentralstyret. 



Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere, partisekretær og et øvrig medlem. 

Når parlamentarisk leder ikke samtidig er landsmøtevalgt sentralstyremedlem, 
møter parlamentarisk leder med tale- og forslagsrett i Arbeidsutvalget. 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Vedtatt 

   

Forslag 7.03 
Forslagsstiller: Sentralstyret 

Landsstyret består av sentralstyret og 19 medlemmer valgt på fylkeslagenes 
årsmøter. 

Fylkene velger på fylkesårsmøtet ett medlem og tre varamedlemmer i prioritert 
rekkefølge til landsstyret for landsmøteperioden. Disse skal være to av hvert kjønn. 
Når det er nødvendig for å få en tilfredsstillende kjønnsfordeling kan landsmøtet 
vedta å endre rekkefølgen mellom de fire valgte medlemmer og varamedlemmer fra 
ett eller flere fylker. Samme fylke kan ikke to landsmøter på rad få byttet sitt valgte 
landsstyremedlem med et varamedlem. Landsstyret kan godkjenne at et fylke, etter 
vedtak på fylkesårsmøtet, bytter landsstyremedlem i løpet av landsmøteperioden. 
Når landsstyret godkjenner bytte av landsstyremedlem gjelder bestemmelsen i 
tredje punktum om kjønnsfordeling tilsvarende. 

Sentralstyrets varamedlemmer er varamedlemmer til landsstyret i den rekkefølge 
de er valgt. SUs nestleder er varamedlem for SUs leder. 

 Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises  

Vedtak: Avvist 

   

Forslag 7.04 
Forslagstiller Ingrid Fiskaa, Sentralstyremedlem 

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Sentralstyret velges av 
landsmøtet og består av 11 medlemmer. Blant disse skal det være leder, to 
nestledere, partisekretær, kvinnepolitisk leder og SU-leder. Dersom parlamentarisk 
leder ikke samtidig er landsmøtevalgt sentralstyremedlem, møter parlamentarisk 
leder med tale- og forslagsrett. 

  



Landsmøtet velger fire varamedlemmer til sentralstyret i prioritert rekkefølge. 
Nestleder i SU er personlig vara for SU leder. Sentralstyret i SU kan velge varaliste 
utover dette. 

Sentralstyret vedtar sin egen forretningsorden. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas  

Vedtak: Vedtatt 

  

Forslag 7.05 
Forslagstiller: Vest-Agder SV. 

Endre kvinnepolitisk leder til feministisk leder 

Redaksjonskomiteens innstilling: Et flertall i komiteen på fire (Wiik, Sæterhaug, 
Reitan og Finstad Berg) ønsker å innstille på å vedta forslaget, mens et mindretall 
på en (Kjellesvik) ønsker å innstille på å avise forslaget. 

Vedtak: Avvist 

  

Forslag 7.06 
Forslagstiller: Jens Kr.Morken, Froland SV 

Årsmøtet forberedes av styret. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises  

Vedtak: Avvist 

  

Forslag 7.07 
Forslagstiller: Jens Kr. Morken, Froland SV 

Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan, 
innkomne forslag og foreta valg av lokallagets faste tillitsvalgte. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises 

Vedtak: Avvist 

  



Forslag 7.08 
Forslagstiller: Jens Kr.Morken, Froland SV 

Lokallaget ledes av et styre på minst tre medlemmer. Det velges også minst et 
varamedlem som rykker automatisk opp ved varig forfall fra fast medlem 

Som medlem av styret velges minimum leder, sekretær og kasserer. 

Lokallaget skal ha revisor. 

På nest siste årsmøte før lokalvalg velger årsmøte en programkomite på minst 3 
medlemmer. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises  

Vedtak: Avvist 

  

Forslag 7.09 
Forslagstiller: Jens Kr. Morken, Froland SV. 

Ved alle fylkes- og lokallagsårsmøter velges en revisor og en vararevisor som skal 
påse at partiets regnskaper føres på en betryggende måte. 

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises  

Vedtak: Avvist 

  


