
1 
 

Årsmelding fra styret i Bergen SV for året 2021 1 

GENERELL KOMMENTAR 2 

2021 har vært enda et år preget av koronapandemi, i tillegg til stortingsvalgkampen. 3 

Møteaktiviteten, driften av lokallaget, styrets arbeid og valgkampen har vært preget av til en hver tid 4 

gjeldende smitterestriksjoner. Lokallaget har gjennomført en rekke både fysiske og digitale 5 

arrangementer, og mobilisert stort til stortingsvalgkampen.  6 

Vi er fremdeles SVs største lokallag med 1216 medlemmer i overgangen til 2021. Per 2020 hadde vi 7 

til sammenligning 1085, og per 2019 hadde vi 1039 medlemmer.  8 

Dette året har vi hatt politiske møter frem mot SVs landsmøte og ellers har hoveddelen av 9 

møteaktiviteten vår handlet om å skolere medlemmer til stortingsvalget. Vi har avholdt både møter 10 

om hvordan drive valgkamp, prate med velgere, drive digital valgkamp og så videre, og politiske 11 

opplæringer med SVs hovedsaker som tema. De fleste møtene har vært digitale. Som i 2020 ser vi at 12 

digitale møter ikke er et hinder for refleksjoner og diskusjoner, men at det er langt vanskeligere å 13 

mobilisere folk til digitale møter.  14 

Vi har også videreført arbeidet med bydelslag og nettverk. Dette er et krevende arbeid som tar mye 15 

ressurser, og bydelskontakter og grupper har spilt en viktig rolle i organisering av valgkampen.  16 

På hvert styremøte har styret blitt orientert om lokallagets økonomiske situasjon, etter vedtak fra 17 

ekstraordinært regnskapsmøte i 2020.  18 

 19 

STYRETS ARBEID 20 

Styret har i perioden bestått av: 21 

Arbeidsutvalget: 22 

Leder: Hilde Maria Boberg Andresen (permisjon fra 27. oktober – 22. november) 23 

Politisk nestleder: Ayla Tessem (fungerende leder fra 27. oktober – 22. november) 24 

Organisatorisk nestleder: Ivar Grape Arnesen (permisjon fra 3. januar - ) 25 

Kasserer: Aslak Owren 26 

Styremedlemmer: 27 

Carjet Demir (permisjon fra 3. juni – 10. september) 28 
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Jens Revold 29 

Steinar Sandstad  30 

Mikkel Grüner (representant for Bystyregruppen) 31 

Silje Synøve Høgelid (representant fra Bergen Sosialistiske Studenter) 32 

Mari Chamberlain / Hermine Halvorsen (representant for Bergen Sosialistisk Ungdom) 33 

Varamedlemmer: 34 

Lena Seim Grønningsæter 35 

Benedict Ernest Peters 36 

Kari Petersen 37 

Svein Charles Larsen 38 

Rannveig Jordalen 39 

Vilde Henningsgård (trakk seg fra vervet i september) 40 

Det har blitt avholdt 12 ordinære styremøter denne perioden, samt to strategisamlinger med 41 

bystyregruppen. 42 

Styremøter i perioden: 43 

10. februar 2021 44 

4. mars 2021 45 

8. april 2021 46 

29. april 2021 47 

27. mai 2021 48 

17. juni 2021  49 

23. september 2021 50 

14. oktober 2021 51 

4. november 2021 52 

25. november 2021 53 
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16. desember 2021 54 

13. januar 2022 55 

 56 

I den intensive valgkampen hadde ikke styret ordinære styremøter for å bruke ressursene på 57 

valgkamp. Styret ga AU fullmakt til den daglige driften av lokallaget.  58 

Augusta Moen Opsahl har vært ansatt som lokallagssekretær i om lag 30% fra slutten av april, som 59 

vikar for distrikssekretærressursen vi frem til da har kjøpt av fylkeslaget. Gjennom den intensive 60 

delen av valgkampen var hun ansatt i 100% for å bidra i valgkampen, denne oppgraderingen av 61 

stilling fikk vi økonomisk drahjelp fra fylkeslaget til. Styret vil gjøre årsmøtet oppmerksom på at 62 

arbeidet det krever å drive et lokallag som Bergen SV gjør det veldig nødvendig å ha en 63 

sekretærressurs.  64 

 65 

POLITISKE HOVEDPRIORITERINGER 66 

Bergen SVs mål er å være en drivkraft i utviklingen av SVs politikk, være synlige i mediebildet og sette 67 

dagsorden.  68 

På lokallagets årsmøte 2021 ble det vedtatt en rekke uttalelser som vi har sendt videre til fylkeslagets 69 

årsmøte, SVs landsmøte, bystyregruppen eller tatt videre til medieoppslag og skoleringer.  70 

Arbeid og velferd 71 

Bergen SV har hatt fagpolitiske samarbeidsmøter med LO gjennom perioden, og fremmet vår 72 

fagpolitiske stortingskandidat, Sara Bell. Bergen SVs bydelsgrupper arrangerte 2 lokale 1. mai tog i 73 

Bergen; ett på Møhlenpris og ett i Sandviken. Vi har også deltatt på markering til støtte for 74 

rusreformen. 75 

Klima og miljø 76 

Bergen SV har fortsatt kampen for videre bygging av bybanen ved å delta i bybanemars i september, 77 

og markering for bybane til Åsane i desember. Vi deltok på den nasjonale kampanjen i sosiale medier 78 

for verdens miljødag.  79 

Feminisme 80 

Vi har deltatt på allmøter i forbindelse med 8. mars og arrangert møte med tema «hvordan påvirker 81 

profitt og privatisering av velferden kvinners arbeidsvilkår» i forbindelse med kvinnefestivalen i 82 
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Bergen. Vi deltok på årets båtpride-parade til sjøs med en ivrig delegasjon i juni, og stilte med appell 83 

under markeringen på Norges første trans-pride i september.  84 

Antirasisme 85 

Bergen SV har arrangert et med fokus på antirasisme, og sluttet seg opp om antirasistiske 86 

demonstrasjoner. Vi deltok på markeringen «Fest mot SIAN», på Black Lives Matter-demonstrasjon 87 

med appell og på minnemarkering for Obiora.  88 

Internasjonal solidaritet 89 

Vi har støttet opp om Palestinakomiteens kampanjer for et fritt Palestina, deltatt på markering av Al-90 

Nakba, dagen som markerer starten på okkupasjonen av Palestina.  91 

 92 

Alle våre politiske hovedprioriteringer har blitt løftet frem i våre sosiale medier, og vært en del av vår 93 

valgkampskolering.  94 

 95 

ORGANISATORISKE HOVEDPRIORITERINGER: 96 

Medlemmer og medlemsaktivitet: 97 

Bergen SV er landets største SV-lag. Det er viktig for styret at alle skal føle seg velkommen. Vi holder 98 

kontakt med medlemmene gjennom sosiale medier, mail og nyhetsbrev som sendes ut ca annenhver 99 

uke. Økt bruk av sosiale medier har vært en prioritering dette året.  100 

Vi har arrangert egne ringedugnader for å ringe medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 101 

2020 om å gjøre det.  102 

I forbindelse med SV sitt arbeidsprogram har det vært arrangert 2 temamøter.  103 

Lokalorganisering:  104 

Styret har videreført arbeidet med å opprette bydelsgrupper. Bydelsgruppene har fått ansvar for å 105 

være med å organisere valgkamp i sitt område. Der vi ikke har hatt selvgående grupper har vi hatt 106 

bydelskontakter. Bydelsorganisering er et ønske som lenge har vært i Bergen SV, og som er veldig 107 

nyttig i for eksempel valgkamp, men som det har vært veldig krevende å få gjennomført og vi er ikke 108 

der vi ønsker å være.  109 

Høsten 2021 satt styret ned en arbeidsgruppe med mandat til å utrede en grundig lokalorganisering 110 

av Bergen SV. Det er styrets oppfatning av dersom vi skal gjennomføre lokalorganisering må det 111 

gjøres til en prioritet og gjennomføres grundig.  112 
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Oversikt over bydelsgruppene: 113 

Fana og Ytrebygda SV 114 

Fyllingsdalen SV 115 

Laksevåg SV 116 

Sandviken, Skuteviken, Stølen og Fjellsiden SV 117 

Sydneshalvøen SV 118 

Årstad SV 119 

 120 

Nettverk 121 

Bergen SV har nettverk som kan fordype seg i politikkområder. Det er varierende hvor langt vi er 122 

kommet i arbeidet med nettverkene, men de deltar på sitt fagområde for eksempel i valgkampen. 123 

 124 

Oversikt over nettverk: 125 

Miljøpolitisk nettverk 126 

Skeivt nettverk 127 

Fagpolitisk nettverk 128 

 129 

Samarbeid med andre organisasjonsledd og andre organisasjoner: 130 

Andre organisasjonsledd 131 

Representant fra Bergen Sosialistisk Ungdom, SVs bystyregruppe og studentlaget Høyden SV møter 132 

som fast medlem med fulle rettigheter på styremøter i Bergen SV. Lokallagsleder møter i 133 

gruppemøtene til bystyret. Gjennom valgkampen har vi samarbeidet tett med fylkeslaget. Bergen SV 134 

har deltatt på møter i både studentlaget og SU-laget, og vi har samarbeidet om markeringer, politikk, 135 

møter og særlig om valgkampen. Styret i Bergen SV ønsker å takke Sosialistisk Ungdom og Bergen 136 

Sosialistiske Studenter for strålende og viktig innsats i stortingsvalget.  137 

Samarbeid med andre organisasjoner  138 

Vi har oppfordret medlemmer til å delta på arrangementer i regi av organisasjoner vi samarbeider 139 

med og sympatiserer med via sosiale medier og nyhetsbrevet vårt. Vi har samarbeidsmøter med LO, 140 

og har stilt med appellanter og debattanter på en rekke arrangementer i regi av andre 141 

organisasjoner.  142 

 143 
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Utadrettet aktivitet og aksjonisme  144 

Vi har arbeidet for å være så synlig som mulig, delta digitalt på merkedager der det ikke var mulig å 145 

samle fysisk, skrive debattinnlegg og utføre stands og aktiviteter der det går. Gjennom valgkampen 146 

arrangerte vi daglige, utadrettede aktiviteter. Vi har der det har vært forsvarlig og mulig deltatt på 147 

fysiske demonstrasjoner og markeringer.  148 

 149 

STORTINGSVALGET 150 

Bergen SV deltok svært aktivt i Stortingsvalgkampen 2021. Vi har gjennomført både fysiske og 151 

digitale aktiviteter. Det har blitt gjort en enorm innsats gjennom både av ansatte, tillitsvalgte, 152 

kandidater og frivillige. Vi fikk 1 innvalgt fra Hordaland valgkrets, økte oppslutningen vår kraftig og i 153 

Bergen fikk SV 11,4% av stemmene som er et av de beste valgene vi noen gang har gjort i byen.  154 

Gjennom sommeren og til etter valget opphørte styret sitt ordinære styrearbeid for å fokusere på 155 

valgkamp, og AU, samt Steinar Nørstebø og Mikkel Grüner utgjorde lokallagets egen valgkampgruppe 156 

med organisatorisk ansvar.  157 

Bergen SV var representert i valgkampgruppen til fylkeslaget, og samarbeidet med fylket gjennom 158 

valget. Bergen SV organiserte valgkampen i Bergen, mens fylkeslaget og kandidatene arbeidet 159 

overordnet strategi. Bergen SV og Vestland SV hadde felles valgkampbudsjett. Vi hadde en avtale 160 

med fylkeslaget om at lokallaget ikke skulle bruke mer enn kr 160 000 på valgkampen. Summer 161 

utover dette skulle dekkes av fylkeslaget. Valgkampgruppen i Bergen SV foreslo selv innholdet og 162 

fordelingen i fylkeslagets egne budsjettpost for valgkamp i Bergen. Denne modellen var etter styrets 163 

syn en suksess. De totale valgkamputgiftene til Bergen SV oversteg årsmøtevedtatt budsjett med to 164 

øre. 165 

Gjennom valgkampen samarbeidet vi tett med Bergen Sosialistiske Studenter og Sosialistisk Ungdom. 166 

Både studentlaget og SU fant ressurser til å stille opp på Bergen SV sine arrangementer, aksjoner og 167 

spilte en enormt viktig rolle i gjennomføringen av årets valgkamp.  168 

 169 

Organisering av frivillige og aksjoner 170 

Vi organiserte valgkampen med bydelsgrupper, og bydelskontakter der det ikke er grunnlag for en 171 

selvgående bydelsgruppe. Gruppene/kontaktpersonene laget i samarbeid med styret og ansatte en 172 

plan for gjennomføring av stands og aktiviteter i sitt område. Vi ser at det fungerer i varierende grad 173 

med bydelsgrupper, konseptet er bra, men det er også en skjevfordeling i hvor vi har mange 174 

medlemmer og hvor det er lettere og vanskelig å skaffe aktivister.  175 
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Vi brukte mobiliseringsverktøyet Zetkin for å komme i kontakt med medlemmer og få dem aktive. 176 

Frem til sommeren var planen å få ringt flest mulig medlemmer og få dem til å skrive seg opp som 177 

valgkampaktivister. I Zetkin kunne folk selv skrive seg opp på aktiviteter, i tillegg til at vi hadde en 178 

egen mobiliseringsgruppe ledet av Sandra Ann Løvheim og Torstein Gya som ringte rundt og spurte 179 

hva folk kunne være med på. Vi sendte også ut oversikt over valgkampaktiviteter ukentlig og postet 180 

på plan over stands på facebookgruppen «Aktiv i Bergen SV» hver fredag. Alle som meldte seg inn i 181 

løpet av valgkampen ble kontaktet og ønsket velkommen, og spurt om de ønsket å delta. Målet var å 182 

gjøre valgkampdeltakelse så tilgjengelig som mulig for alle.  183 

Aktiviteter i valgkampen 184 

Vi startet med stands i løpet av sommeren et par lørdager, og i august gjennomførte vi 185 

morgenaksjoner, stands hver dag rundt om kring i byen, dør-til-dør, walk-and-talks, plakataksjoner, 186 

delte ut flyers på fjelltur, var til stede på politiske og kulturelle arrangementer og stod i valgboden på 187 

Torgallmenningen. Til sammen hadde vi om lag 180 stands / morgenaksjoner i løpet av valgkampen.  188 

Vi arrangerte for første gang i Bergen ringing av velgere, og dette var en hovedsatsning. 189 

Tilbakemeldingene er at folk var positive over hvor lett og hyggelig det var å ringe, og vi fikk god 190 

oppfølging fra sentralt med ringehåndbok og skolering. Ringegruppen med ansvar for 191 

gjennomføringen av velggerringingen bestod av Kristin Hartveidt, Rahman Chaudhry, John-Helge 192 

Høgli Myntevik Jeffrey Meijer som sammen med andre frivillige ringte velgere fire ettermiddager i 193 

uken fem uker i strekk.  194 

Skolering av medlemmer 195 

Straks etter at SVs landsmøte ble avholdt i april dreide all møteaktivitet seg i lokallaget om 196 

valgkampskolering. Vi hadde i hovedsak skoleringer om SVs hovedsaker i valget, SV på 1-2-3, hvordan 197 

prate med velgere / stå på stand og hvordan drive digital valgkamp. Disse skoleringsmøtene ble 198 

avholdt digitalt, og svært hyppig slik at så mange som mulig skulle ha mulighet til å delta. 199 

 200 

 201 

MØTER OG AKTIVITETER I REGI AV BERGEN SV I 2021: 202 

7. februar – bli med å lage snømennesker med Bergen Skeive Sosialister! (fysisk) 203 

25. februar – møte om SVs arbeidsprogram, landsstyrets forslag (digitalt) 204 

10. mars – hvordan påvirker i velferden kvinners arbeidsvilkår? (digitalt arrangement i forbindelse 205 

med kvinnefestivalen) 206 
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18. mars – møte om SVs arbeidsprogram, oppvekst/kunnskap og forsvar/sikkerhet (digitalt) 207 

21. april – møte om antirasisme (digitalt) 208 

27. april – SV på 1-2-3 (digitalt) 209 

26. mai – hvordan vinne valget med Audun Lysbakken (digitalt) 210 

3. juni – sosiale medier på 1-2-3 (digitalt) 211 

10. juni – SV på 1-2-3 (digitalt) 212 

16. juni – hvordan prate med velgere?  (digitalt) 213 

3. august – hvordan prate med velgere? (digitalt) 214 

5. august – SV på 1-2-3 (digitalt) 215 

10. august – valgkampskolering i sosiale medier (digitalt) 216 

12. august – SVs hovedsaker i valget (digitalt) 217 

14. august – gatefest/valgkampåpning i Bergen (arrangement av Vestland SV, fysisk) 218 

19. august – Sosialistisk Venstreparty med Kari Kaski (arrangement av Vestland SV, fysisk) 219 

23. november – møte for nye medlemmer (fysisk) 220 

 221 

Øvrige tillitsvalgte og årsmøtevalgte funksjoner: 222 

Revisorer for 2021: 223 

Johanne Vaagland 224 

Lillian Blom 225 

 226 

Valgkomite for Bergen SV: 227 

Sara Bell  228 

Ole Helge Gundersen 229 

Linda Gangstøe 230 

Steinar Nørstebø 231 
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Emma Gyllander (fra Bergen Sosialistiske Studenter) 232 

 233 

Representasjon i andre SV-organer 234 

Sentralstyret: 235 

Audun Lysbakken (leder) 236 

Gina Barstad (styremedlem) 237 

Representanter på SVs landsmøte 2021: 238 

Landsstyret: 239 

Torunn Olsnes (for Vestland) 240 

Jarle Brattespe (miljøpolitisk leder i SV) 241 

Camilla Ahamath (inkluderingspolitisk leder i SV) 242 

Fylkesstyret: 243 

Torunn Olsnes 244 

Akhtar Chaudhry  245 

Audun Syltevik 246 

Linda Gangstøe 247 

Camilla Ahamath 248 

Marthe Hammer 249 


