
Bydelslag – et nytt organisasjonsnivå i Bergen 1 

SV 2 

Bydelslag er det laveste organisasjonsnivået i Bergen SV, og ligger nærmest det enkelte medlem. 3 

Medlemmenes bostedsadresse bestemmer normalt hvilket bydelslag de tilhører. Bydelslaget har 4 

ansvar for oppfølgingen av medlemmene i sitt område, og skal arrangere partiaktiviteter for disse. 5 

Hvert bydelslag har et styre med minst tre medlemmer, hvor en er styreleder. Leder har tilgang til 6 

bydelslagets medlemmer i medlemsregisteret, og kan delta i utvalgte styremøter i lokallaget. 7 

Bydelslaget velger selv sine aktiviteter. Tema kan, men trenger ikke å handle om saker som har 8 

særlig betydning for bydelen. Bydelslaget kan ha ulike aktiviteter, som temamøter, innledninger, 9 

studiesirkler, kurs, aktivisme, plakatverksteder, sosiale treff m.m. Bydelslag står også fritt til å 10 

samarbeide med andre partiorgan eller organisasjoner. Hvis det i Bergen kommune innføres et nytt 11 

folkevalgt nivå for bydeler, skal bydelslagene spille en sentral rolle i det organisatoriske og politiske 12 

arbeidet med dette. 13 

Allmøtet er bydelslagets høyeste organ, og avholdes årlig. Allmøtet skal behandle valg av styre, 14 

vedtak av årsplan og fremleggelse av årsmelding. Utover dette, står allmøtet fritt til å behandle alle 15 

spørsmål utenom vedtekter, budsjett og regnskap. Disse spørsmålene skal fortsatt behandles på 16 

årsmøtet i Bergen SV. Bydelslagene har ikke egne vedtekter eller økonomi. Lokallaget skal stille 17 

tilgjengelig midler til medlemsaktiviteter i bydelslagene. 18 

Styret i Bergen SV skal i mindre grad arbeide med medlemsaktiviteter, siden mye av dette skal skje i 19 

bydelslagene. Unntatt er årsmøter, møter for vedtak av program og nominasjon, og særskilte 20 

møter om saker som har stor betydning for hele lokallaget. Lokallagets styre skal i stedet prioritere 21 

arbeidet med å opprette, støtte og følge opp bydelslagene. 22 

Bergen SV har omtrent 1200 medlemmer, og er verdens største SV-lag. Det er i de fleste områder 23 

av Bergen kommune et godt grunnlag for å danne bydelslag. I tabellen under oppgir vi antallet 24 



medlemmer i hver bydel. Til sammenligning er det i Vestland SV få lokallag som har mer enn 25 

hundre medlemmer. 26 

Bydeler i Bergen 

kommune 

Medlemmer i Bergen 

SV 

Bergenhus 415 

Årstad 290 

Fana/Ytrebygda 178 

Åsane 102 

Fyllingsdalen 114 

Laksevåg 103 

Arna 31 

Sum 1233 

 27 

Prosess 28 

Opprettelsen av bydelslag skal skje i et passende tempo. Det bør for lokallagets styre være naturlig 29 

å ta utgangspunkt i bydeler der det allerede er god aktivitet, eller finnes et sterkt engasjement for 30 

å sette dette i gang. Det er ikke nødvendig å opprette bydelslag i alle bydeler på samme tid. Styret i 31 

lokallaget skal i det kommende året sørge for at medlemmer som enda ikke tilhører et bydelslag 32 

fortsatt tilbys gode og relevante medlemsaktiviteter. 33 

Lokallagets styre skal helt fra start spille en aktiv og støttende rolle ovenfor bydelslagene. Dette 34 

innebærer å tilby praktisk støtte i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter, samt å gjøre 35 

tilgjengelig nødvendige læringsressurser. En viktig del av styrets arbeid i 2022 vil også være å finne 36 

gode praktiske løsninger for bydelslagene, knyttet til blant annet medlemsregister og møtelokaler. 37 

Dette arbeidet gjøres best i dialog med bydelslagene. 38 


