
Innkomne endringsforslag til vedtekter: 
 

Endringsforslag 1. 
Forslagsstiller: styret i Bergen SV 
Forslag: 
 
«§ 10. "Bydelsgrupper 
Bydelsgrupper kan opprettes. Disse skal være åpne for omfatte samtlige medlemmer i et bestemt 
geografisk område som godkjennes av styret i Bergen SV. Tillitsvalgte i bydelsgrupper skal velges på 
møter der alle medlemmer i området er innkalt minst 14 dager i forveien.» 
 
endres til: 

 
«§ 10. Bydelslag 
 
§ 10-1 Formål  
 
Bergen SV er det overordnede organet for bydelslagene. Bydelslagene skal drive medlemsaktivitet og 
politisk virksomhet i sin bydel.     
 
§ 10-2 Bydelslaget   
 
Bydelslag skal omfatte samtlige medlemmer i et bestemt geografisk område. Medlemmer som ønsker 
å danne bydelslag skal melde fra til styret i Bergen SV, som plikter å behandle saken innen to 
måneder. Nye bydelslag må ha minst ti medlemmer for å kunne godkjennes. Bystyregruppen skal 
tilstrebe å orientere bydelslag om saker som angår bydelen.    
 
§ 10-3 Økonomi    
 
Bydelslagenes drift finansieres ved egen post i budsjettet vedtatt av årsmøtet. 
 
§ 10-4 Allmøte    
 
Bydelslaget skal gjennomføre et årlig allmøte. Allmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. 
Allmøtet skal behandle beretning, arbeidsplan, innkomne forslag og valg.    
 
Forslags- og stemmerett på allmøtet har alle som både er registrert som medlemmer i Bergen SV, jf. 
Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2, og som har bostedsadresse i bydelslagets geografiske 
område. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på allmøtet.    
 
 § 10-4 Bydelsstyret 
 
Bydelsstyret skal bestå av minst 3 medlemmer. Bydelsstyret skal ha en leder.  
 
§ 10-5 Medlemskap  
 
Medlemskap i bydelslag følger bostedsadresse. Styret i Bergen SV kan godkjenne søknad om 
medlemskap i annet bydelslag enn bostedsadresse skulle tilsi dersom særlige hensyn foreligger. Det er 
ikke adgang til å være medlem av to bydelslag.  
 
§ 10-6 Oppløsning  



 
Bydelslaget kan be lokallagsstyret om oppløsning ved at allmøtet ber om dette. Bydelslaget kan også 
oppløses av lokallagsstyret hvis et allmøte to år på rad ikke har vært avholdt.» 
 
 
 
 
Endringsforslag 2 
Forslagsstiller: styret i Bergen SV 
Forslag: 
 
«§ 11. Kommunalpolitisk arbeid          
 
Bystyregruppen forbereder og behandler kommunalpolitiske saker. Viktige og kontroversielle saker 
skal legges frem for styret. Styret kan binde gruppen i saker hvor programmet ikke gir klar anvisning 
om partiets standpunkt.»  
 
Legg til:  
«Bystyregruppen skal involvere bydelslag i saker som angår bydelen.»  
 
Endre: “styret” til “lokallagets styre». 
 
 
Endringsforslag 3 
Forslagsstiller: styret i Bergen SV.  
Forslag: på slutten av § 3.5 legge til: 
 
 «§ 3.5: Styret kan avholde utvidede styremøter hvor bydelslag møter med forslags- og stemmerett.» 
 
 
 
Endringsforslag 4 
Forslagsstiller: styret i Bergen SV 
Forslag: gjennomgående endre «Høyden Sosialistisk Venstreparti» til «Bergen Sosialistiske 
Studenter» 
 
 
Endringsforslag 5 
Forslagsstiller: styret i Bergen SV 
Forslag: gjennomgående endre «Bergen SV» til «Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti» 
 
 

 


