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Organisatorisk beretning 2020–21  
 

Etter årsmøtet 16. februar har følgende personer hatt tillitsverv i Agder SV: 

 

Tillitsverv   Navn    Lokallag Kommentar 

Fylkesstyret: 

Leder (AU)   Inger Margrethe Stoveland Lillesand På valg i 2022 

Pol. nedleder (AU)  Helge Thorbjørnsen  Froland På valg i 2021 

Org. nestleder (AU)  Mirell Høyer-Berntsen Arendal  På valg i 2021 

Kasserer (AU)   Kurt Henning Johnsen Arendal På valg i 2020 

 

Internasjonal leder (AU) Linnea Solvang  Risør  På valg i 2022 

Kvinnepolitisk leder  Bjørg Tveter   Kristiansand På valg i 2021 

Studieleder    Amina Bitar   Arendal På valg i 2022 

Faglig leder   Alf Holmelid   Kristiansand På valg i 2022 

Miljøpolitisk leder  Rune Sævre   Arendal På valg i 2021 

EU/EØS-politisk leder Paul Magnus Gamlemshaug Arendal På valg i 2021 

Inkluderingspolitisk leder Vibeke Wærn   Lindesnes På valg i 2022 

 

For fylkestingsgruppa  Morten Ekeland  Lindesnes   

 

Representanter oppnevnt av lokallagene og SU: 

    Fredrick Høyer-Berntsen Arendal SV 

    Inger Slågedal  Birkenes SV 

    Håvard Pedersen Flattum Evje og Hornnes SV 

    Jon Aslak Fintland  Farsund SV 

    Steinar Dyrli   Flekkefjord SV 

    Ellen Svantesen  Froland SV 

    Anne Gurine Hegnar  Grimstad SV 

    Jens Eckhoff   Kristiansand SV  

    Tor Asbjørn Bekkelund Lillesand SV 
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    Rune Engeset   Lindesnes SV 

    Bent Inge Stedal  Lyngdal Sv 

    Anniken Thomassen  Risør SV 

    Elin Helen Tjomsland  Vennesla SV 

Marius Valsvik Berg  Agder SU 

 

Kvinnepolitisk utvalg: 

Medlem   Amina Bitar   Arendal SV 

Medlem   Tunne Torstveit  Arendal SV 

Medlem   Vibeke Wærn   Lindesnes SV 

 

EU/EØS-politisk utvalg: 

Medlem   Per Gunnar Salomonsen Kristiansand SV 

Medlem   Torunn Skåltveit Olsen Arendal SV 

Medlem   Helge Thorbjørnsen  Froland SV 

 

Faglig utvalg: (Medlemmer er ikke formelt valgt i 2020, men videreført fra året før.) 

Medlem   Helge Thorbjørnsen  Froland SV 

Medlem   Tor Asbjørn Bekkelund Lillesand SV 

Medlem   Marcus Solås    Kristiansand SV 

 

Landsstyrerepresentant: 

Inger Margrethe Stoveland 

1. vara    Andreas Landmark 

2. vara    Eva Hinlo 

3. vara    Jens Eckhoff 

 

Landsstyrerepresentant:  

Mirell Høyer-Bertnsen 

1. vara    Mali Steiro Tronsmoen 

2. vara    Inger Brokka de Ruiter 

3. vara    Fredrik Schulze-Krogh 
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Revisorer: 

    Jon Helge Aas    På valg i 2022 

    Veslemøy Rabe    På valg i 2022 

vara:     Mali Steiro Tronsmoen   På valg i 2022 

 

Valgkomité: 

Leder    Andreas Landmark  Kristiansand  På valg i 2021 

Medlem   Anne Lise Yggeseth  Arendal På valg i 2021 

Medlem   Sølvi Gjerdal Thomassen Lindesnes På valg i 2021 

Medlem   Monica Pedersen  Evje og Hornnes På valg i 2022 

Medlem   Tor Asbjørn Bekkelund Lillesand På valg i 2022 

 

Organisatorisk status 
Agder SV har nå vært gjennom det første hele året med et nytt sammenslått fylke, og et nytt 
sammenslått fylkesting. I likhet med resten av landet har naturligvis Agder SV merket 
konsekvensene av koronapandemien, først og fremst i form av redusert aktivitet både internt 
og utadrettet, og en liten nedgang i antall medlemmer. 

 

Fylkesstyret 

Fylkesstyret har hatt 5 ordinære møter og 1 årsmøteforberedende møte, og behandlet 53 
saker. Samtlige av fylkesstyrets møter har vært gjennomført digitalt, grunnet smitteverntiltak. 
Det har gjort at fylkesstyret ikke har fått fortsatt praksisen med å flytte møtene rundt i fylket og 
kombinere fylkesstyremøter med åpne møter ute i lokallaga, og både synlighet og lokal 
aktivitet har nok lidd under dette.  

Fylkesstyremøtene har vært lagt til helgen før landsstyremøtene, slik at fylkesstyret kan 
behandle saker som skal opp i landsstyret. 

AU har hatt 12 møter og behandlet 69 saker. 

 

Medlemmer og lag 

Agder SV hadde ved utgangen av 2019 700 medlemmer. Ved utgangen av 2020 har Agder 
SV 672 medlemmer, en nedgang på 4 prosent. Årsaken er ikke først og fremst at vesentlig 
flere enn før melder seg ut, men at færre nye melder seg inn. Det var kun 45 nye 
innmeldinger i 2020, mot rundt 200 i 2019.  

Agder SV har det siste året hatt 13 lokallag: Flekkefjord SV, Farsund SV, Lyngdal SV, 
Lindesnes SV, Kristiansand SV, Vennesla SV, Lillesand SV, Birkenes SV, Evje og Hornnes 
SV, Froland SV, Grimstad SV, Arendal SV og Risør SV.   
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Lokallagenes medlemsutvikling: 

 

Lokallag:       Medlemmer 31/12/19:  Medlemmer 31/12/20:   Endring: Prosent: 

Flekkefjord   25   24   -1    -4% 

Farsund   31   33   +2    +6% 

Lyngdal   12   14   +2    +17% 

Lindesnes   60   59   -1    -2% 

Kristiansand   258   242   -16    -6% 

Vennesla   16   15   -1    -6% 

Lillesand   43   44   +1    +2% 

Birkenes   6   6    0      0% 

Evje og Hornnes  11   8   -3    -27% 

Froland   10   10    0      0% 

Grimstad   37   35   -2     -5% 

Arendal   138   134   -4     -3% 

Risør    11   7   -4     -36% 

 

 

Oppfølging av arbeidsplanen 
Organisatoriske målsetninger og prioriteringer: 

• Øke andelen av medlemsmassen som deltar i partiaktiviteter 

Selv om vi har hatt en liten medlemsnedgang det siste året, har medlemsmassen vokst mye 
de siste årene. Å få flere av de nye medlemmene til å delta aktivt vil dermed kunne styrke 
organisasjonen massivt. Året vi har lagt bak oss hadde generelt lavere aktivitetsnivå i 
organisasjonen enn et normalår, og det er lite sannsynlig at vi har nærmet oss dette målet det 
siste året. Nå som vi er inne i et valgår, er det greit å være bevisst på at rundt halvparten av 
medlemmene våre aldri har vært med på en stortingsvalgkamp før. Å øke andelen av 
medlemsmassen som deltar aktivt bør være et viktig mål også framover.  

• Bli mer synlige i samfunnsdebatten på Agder og bygge flere tydelige SV-profiler 

Det er ingen tvil om at vi har fått flere tydelige SV-profiler. Mange av de nye folkevalgte i 
kommunene er dyktige til å være synlige i sitt lokale mediebilde, og Mirell Høyer-Berntsen har 
utmerket seg som en tydelig og klar stemme i Fylkestinget. Dette er også en langsiktig 
målsetning gjennom hele planperioden. At vi ved valget i 2019 økte antall kommunale 
folkevalgte med 60% er en veldig god hjelp i denne sammenheng.  
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• Fortsette med åpne møter i forbindelse med fylkesstyremøter/representantskapsmøter 

Dette har ikke blitt prioritert, med unntak av fylkesstyremøtet i september der det først var et 
åpent møte om Palestina, med innleder Mohammed Ali Chkontana fra Palestinakomiteen i 
Aust-Agder etter initiativ fra studieleder. Det merkes at såpass lange digitale møter er 
krevende for deltakerne, og man mister også et viktig aspekt når man ikke fysisk får reist ut til 
lokallagene og holdt disse møtene. Et digitalt møte er stedsuavhengig, og hvem som helst 
kan dermed delta, men det gir heller ikke møtet noe ekstra verdi i seg selv at det arrangeres 
på samme dag som et fylkesstyremøte. 

• Etablere en fadderordning, der medlemmer av fylkesstyret får ansvar for å følge opp 
ett eller flere lokallag 

Fadderordning ble etablert på første fylkesstyremøte etter årsmøtet i 2020, og en liste over 
faddernes oppgaver ble vedtatt. Det har vært stor variasjon i hvordan fadderne har fulgt opp 
sine lokallag gjennom året, og det kan være lurt å evaluere dette noe i forbindelse med at det 
utpekes faddere blant medlemmene av det nye fylkesstyret. 

• Besøke alle lokallag, og tilby alle lokallag styreskolering 

Det har ikke vært mulig å få til fysiske besøk hos alle lokallag det siste året, men alle lokallag 
har blitt tilbudt styreskolering, og blitt oppfordret til å gjennomføre det med innleder enten fra 
fylkeslaget eller sentralt. Fylkessekretær har hatt styreskolering med Grimstad SV og 
Lillesand SV, og Kristiansand SV har hatt en seminarhelg der fylkesleder deltok. 

• Styrke de små lokallagene, blant annet gjennom styreskolering 

Alle lokallag har blitt tilbudt styreskolering for de nyvalgte styrene etter sine årsmøter i januar 
2020. Selv om mye av veksten i medlemstall har skjedd i de største lagene, ser vi at nesten 
alle lokallag har fått nye medlemmer. At disse blir tatt godt imot slik at de både blir værende 
og kan bli aktive er viktig. 

• Arrangere Sandøyafestival eller tilsvarende i mellomvalgår 

Dette ble planlagt, og lokaler ble reservert på Sandøya, men det måtte dessverre avlyses da 
smitten begynte å ta seg opp igjen på sensommeren og muligheten for fysiske arrangementer 
ble begrenset. 

 

Nominasjon til Stortingsvalget 2021: 

Nominasjonskomiteen ble valgt på Agder SVs årsmøte i februar 2020, og har bestått av 
Leder Lene Lie, Kristiansand; Rune Engeset, Lindesnes; Issifou Koanda, Grimstad; Marie-
Thérés Kolnes, Farsund; Inger Slågedal, Birkenes; Rune Sævre, Arendal; Lars Berge, 
Kristiansand; og Martine Aamodt, SU. 

Nominasjonsmøtet var planlagt avholdt på Bluebox i Grimstad, der det etter daværende 
smittevernregler skulle være mulig med fysisk gjennomføring. I november tok imidlertid 
smitten seg opp, også flere steder i Agder, det ble innført strengere retningslinjer og vi måtte 
gjennomføre nominasjonsmøtet digitalt. Gjennomføringen gikk bra, og Solveig Skaugvoll 
Foss og Mirell Høyer-Bertnsen ble valgt til Stortingskandidater for henholdsvis Vest-Agder og 
Aust-Agder valgkrets. Samme dag satte fylkesstyret ned en valgkampgruppe for 
Stortingsvalget.  
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Økonomi: 

I og med at det har vært et mellomvalgår, var det budsjettert med et forholdsvis stort 
overskudd. Vi fikk en del mindre inntekter enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak en 
feilberegning ved budsjetteringen av den offentlige støtten til partigruppen i det nye 
fylkestinget. Vi har imidlertid også hatt en del lavere utgifter enn budsjettert i løpet av året. 
Det skyldes blant annet lavere overføringer til SV sentralt da færre landsstyremøter har blitt 
avholdt fysisk, lavere utgifter til reiseutgifter og at SU ikke har søkt om penger til aktivitet fra 
den potten som var satt av til det formålet. I løpet av året har det også vært en reforhandling 
av fylkessekretærordningen, og vi har fått en lavere andel å betale med tilbakevirkende kraft 
fra mai 2020. Totalt har vi kommet inn på et driftsresultat omtrent som budsjettert, og er 
økonomisk godt rustet for valgåret 2021. 

 

Bindeledd til partiet sentralt: 

Fylkesleder Inger Margrethe Stoveland og Mirell Høyer-Berntsen har i denne perioden 
representert Agder SV i landsstyret, og behandling av landsstyresaker har vært fast på 
sakskartet til fylkesstyret. I etterkant av landsstyremøtene har det som hovedregel vært holdt 
AU-møter, hvor landsstyrerepresentantene har orientert. AU-referatene har blitt sendt ut til 
hele fylkesstyret med lokallagsrepresentanter.  

Fylkessekretær har deltatt på et nasjonalt strategiseminar i september, med ansatte og 
Stortingsgruppa. Planlagt nasjonalt strategiseminar i januar 2021 kunne ikke gjennomføres 
fysisk, og ble erstattet av et digitalt endagsseminar med ansatte, Stortingsgruppa og 
valgkampledere. Fylkessekretær har også ukentlige videomøter med partikontoret, og kan 
videreformidle informasjon begge veier. 

 

Sosiale medier: 

Året som har gått har vært svært digitalt, og den beste måten å nå både medlemmer og 
sympatisører, og å være synlig ved siden av tradisjonelle medier. Agder SVs facebookside 
har i underkant av 1600 følgere, en liten oppgang det siste året. I snitt når innleggene som 
postes mellom 100 og 200 brukere, med noen unntak. Det beste innlegget i 2020 var en 
videohilsen på 1. mai fra Mirell Høyer-Berntsen som nådde 1260 brukere. Det betyr at 
målrettet annonsering vil være nødvendig for å nå et tilstrekkelig publikum på Facebook. 

Det ble høsten 2020 opprettet en instagramprofil for Agder SV, som nærmer seg 150 følgere. 
Den organiske rekkevidden er foreløpig ikke særlig stor, men målrettet annonsering kan i 
valgkampen spres på to plattformer der man når litt forskjellige brukere. Særlig unge kvinner 
er en gruppe som er mer aktive på Instagram enn på Facebook og også er en god 
velgergruppe for SV. 

Alle lokallag har blitt bedt om å oppnevne et styremedlem med hovedansvar for sosiale 
medier, i hovedsak lokallagets Facebook-side, og flere av lagene begynner å få på plass 
dette. SV Sentralt gjennomførte i slutten av 2020 en SoMe-skolering, som lokale tillitsvalgte 
ble oppfordret til å delta på. Videoopptak av skoleringen er siden blitt sendt ut til lokallaga, slik 
at de som ikke deltok også kan se. 

Før jul la SV sentralt opp til en nasjonal aksjonsdag på sosiale medier, der alle lokallag fikk 
tilsendt og ble bedt om å poste den samme videoen til samme tidspunkt den 9. desember. 
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Både for å nå ut med et budskap, men også for å skolere lokallagene i hvordan planlegge 
innlegg på Facebook og forberede oss på en valgkamp som uansett smittesituasjon blir mer 
digital enn tidligere. Seks av lokallaga i Agder deltok på aksjonen, så vi har fortsatt et lite 
stykke å gå på dette området.  

 

Aktivitet 
Dette er nok punktet som har lidd mest under koronapandemien. Det har i liten grad vært 
mulig med fysiske besøk ut til lokallaga, fysiske utadrettede aktiviteter og ordinært 
aktivitetstilbud til medlemmene. Det har til en viss grad vært gjennomført alternative aktiviteter 
på digitale plattformer.  

- Deltakelse på arrangement 8. mars flere steder i fylket 
- Digital markering av 1. mai 
- Digital markering av 5. juni 
- Digitalt medlemsmøte 22. april om rusreform 
- Digitalt medlemsmøte 2. juli om Grønn Ny Deal 
- Møte med Arne Nævra 25. august i Arendal, med mulighet for å følge møtet digitalt 
- Filmvisning og kåseri med Arne Nævra 26. august i Lillesand 
- Digitalt medlemsmøte 9. september om negativ sosial kontroll, i regi av KPU 
- Åpent digitalt møte 12. september om Palestina, etter initiativ fra studieleder 
- Digitalt skoleringsmøte for tillitsvalgte 15. september med Kristian Fjellanger 
- Åpent møte med Audun Lysbakken 22. september på Biblioteket i Kristiansand 
- Lars Haltbrekken på besøk i Vennesla, Kristiansand og Arendal 12.–13. oktober for 

bedriftsbesøk og åpne møter 
- Digitalt møte for medlemmer i Østregionen 17. november, med håp om å etablere et 

kontaktutvalg. Det kom kun medlemmer fra Risør på møtet, så det ble ikke mulig. 
Tråden kan tas opp igjen i samarbeid med Risør SVs nye styre. 
 

 


