
 Sak 1 Konstituering

Styrets forslag til dagsorden:

9:00 Digital registrering

09:45 Åpning v/ leder Hilde Boberg Andresen

09:50 Sak 1 Konstituering: Valg av ordstyrere, referenter og redaksjonskomiteer. 
Vedtak av dagsorden og forretningsorden.

10:00 Sak 2: Uttalelser. Innledning v/ politisk nestleder Tina Åsgård (5 min). Antall 
uttalelser og hvilke uttalelser som skal behandles. Debatt og vedtak sak 2 
styrets innstilling a)-c).

10:30 Innledning om den politiske situasjonen v/ SV-leder Audun Lysbakken

10:50 Pause

11:00 Sak 2 Uttalelser. Debatt om den politiske situasjonen og uttalelser

12:30 Pause

12:40 Hilsning fra LO Bergen og omland v/ leder Fauzia Hussain-Wiik

12:45 Sak 3 og 4 Årsberetning og Regnskap. Innledninger v/ leder Hilde Boberg 
Andresen (5 min), gruppeleder for bystyregruppen Mikkel Grüner (5 min), 
kasserer Aslak Owren (5 min) og revisor Lillian Blom (5 min). Debatt og 
godkjenning av regnskap.

13:30 Pause

13:40 Hilsning fra Bergen SU v/ leder Mari Chamberlain

13:45 Sak 5 og 6 Arbeidsplan og Budsjett. Innledninger v/ organisatorisk nestleder 
Ivar Grape Arnesen (5 min) og kasserer Aslak Owren (5 min). Debatt

14:30 Mat- og lesepause

16:00 Vedtak sak 2 uttalelser, sak 5 arbeidsplan og sak 6 budsjett.

17:00 Pause

17:10 Sak 7 Valg. Presentasjon av forslag til nytt styre og revisorer v/ leder av 
valgkomiteen Sara Bell. Presentasjon av styrets forslag til ny valgkomite, 
delegasjon til fylkesårsmøte, nominasjonsmøte og landsmøte v/ Hilde Boberg 
Andresen. Debatt og vedtak.

18:00 Møteslutt. Avslutning av årsmøtet v/ nyvalgt leder
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Styrets forslag til forretningsorden:

a) Digital møteavvikling. 

Årsmøtet avvikles digitalt. Hvordan deltakerne skal registrere seg for 
møtedeltakelse, tegne seg på talerlisten og ta ordet, fremme forslag og votere, 
står beskrevet i eget skriv med praktisk årsmøteinformasjon tilgjengelig på 
https://www.sv.no/bergen/arsmotet-i-bergen-sv/. 

b) Talerett, møterett m.m. Alle som er registrert som medlemmer i Bergen
SV per 31.12.2020 har fulle rettigheter på årsmøtet (tale-, forslags- og 
stemmerett).  

Medlemmer av styret i Bergen SV har ikke stemmerett i behandling av 
regnskap.  

Inviterte gjester har talerett. 

c) Taletid, møteavviklingUnder alle punkt på dagsorden (med unntak av 
ordet til forretningsorden) har alle med talerett rett på to innlegg, ett innlegg på 
inntil 3 min. (1. innlegg) og ett på inntil 2 min. (2. innlegg). Av hensyn til den 
digitale møteavviklingen, blir det ikke åpnet for replikker. Alle som ikke har 
norsk som morsmål, får 1 minutt ekstra taletid. 

Taletid ved ordet til forretningsorden er inntil 1 min. Det er ikke anledning til å ta
ordet mer enn to ganger i samme forretningsordendebatt. 

Taletid ved ordet til debatten om antall uttalelser som skal behandles og hvilke 
er inntil 1 min. Det er ikke anledning til å ta ordet mer enn to ganger i denne 
debatten.  

Ordstyrerne har rett til å fremme forslag til endringer i taletid når det er 
hensiktsmessig for å fremme en møteavvikling i tråd med vedtatt dagsorden. 
Alle forslag om endret taletid krever tilslutning fra et flertall av de 
stemmeberettigede. 

d) ForslagFrist for forslag til vedtektene var 9. januar 2021. Frist for 
innlevering av forslag til uttalelser var 16. januar. Alle forslag på årsmøtet skal 
leveres elektronisk før strek settes i debatten for den aktuelle saken (dvs. 
endringsforslag til uttalelser, arbeidsplan, budsjett og valg). Unntak er forslag til
forretningsorden som kan fremsettes muntlig og gjennom hele møtet. 

For at en ny sak skal behandles på årsmøtet, må minst 2/3 at de 
stemmeberettigede være enig i at den skal behandles. 

e) VoteringerForslag må ha simpelt flertall for å bli vedtatt. I personvalg vil
det ved likt stemmetall bli omvotering og deretter loddtrekking om det 
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fremdeles er likt stemmetall. Ved personvalg skal det være anonym votering 
dersom minst én av de stemmeberettigede ber om det.

Personvalg:

Styrets forslag til ordstyrere:

Edle Daasvand

Torunn Olsnes

Tor Lædre

Anna Sofie Ekeland Valvatne

Styrets forslag til referenter:

Gabriel Steinsbekk

Audun Syltevik

Styrets forslag til redaksjonskomite for uttalelser:

Marthe Hammer (leder)

Jorge Dahl

Eira Vilde Martinsen Garrido

Augusta Moen Opsahl

Salman Chaudhry (SU)

Styrets forslag til redaksjonskomite for arbeidsplan og budsjett:

Ivar Grape Arnesen (leder)

Lisbeth Helen Tønnessen

Emil Øvretvedt (SU)

Styrets forslag til protokollunderskrivere: 

To stk. som velges blant de fremmøtte i møtet
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