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VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI  
Sist endret på årsmøtet i 2016 

§ 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV.  

§ 2. FORMÅL OG FUNKSJON  

Buskerud SV er fylkesorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti.  

Formålet er å være SVs talerør i Buskerud og fremme SVs politikk både i parlamentariske og 
utenomparlamentariske organer.  

§ 3. MEDLEMMER  

Buskerud SV omfatter alle lokallag og enkeltmedlemmer av Sosialistisk Venstreparti i Buskerud  

§ 4. ÅRSMØTE  

Buskerud SVs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen utgangen av februar hvert år.  

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Buskerud SV og Buskerud SU, men bare valgte 
representanter har tale, forslags- og stemmerett.  

4.1. Årsmøtets oppgaver:  

Behandle årsmelding(er), arbeidsplan, regnskap, budsjett, innkomne forslag og foreta valg.  

4.2. Årsmøtets sammensetning:  

 Lokallaga i SV møter med en representant for hvert 5. påbegynt medlem inntil 25 
medlemmer. Deretter en representant for hvert 10. medlem. Valgte delegater møter 
med fulle rettigheter.  

 Fylkesstyret møter med fulle rettigheter. Unntaket er avstemninger som gjelder 
beretning og regnskap, hvor fylkesstyrets medlemmer ikke har stemmerett.  

 Fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Buskerud som ikke er medlem 
av Fylkesstyret møter med tale- og forslagsrett.  

 Buskerud SU kan stille med 11 delegater med fulle rettigheter.  
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4.3. Innkalling og frister  

 Første innkalling til årsmøte skal være lokallaga i hende seinest åtte uker før årsmøtet. 
Denne skal minst inneholde gjeldende vedtekter og informasjon om frister.  

 Forslag som skal behandles på årsmøtet må være Fylkesstyret i hende senest 4 uker før 
årsmøtet holdes. Unntak er politiske uttalelser som adresserer dagsaktuelle 
problemstillinger.  

 Saksliste og saksdokument til årsmøtet sendes lokallaga senest 2 uker før årsmøtet 
holdes.  

4.4. Årsmøtet skal behandle:  

 Årsmelding med en organisatorisk, økonomisk og politisk del  

 Årsmeldinger fra de faste utvalg  

 Arbeidsplan som skal beskrive aktiviteten med konkrete mål  

 Revidert regnskap  

 Budsjett  

 Innkomne forslag  

 Valg  

4.5. Regnskap:  

 Regnskapet skal følge vanlig regnskapsskikk og føres etter et godkjent regnskapssystem.  

 Regnskapet skal følge kalenderåret.  

 Revisjon utføres av to årsmøtevalgte revisorer.  

 Ved avvik på mer enn 10 % fra budsjettpostene skal det foreligge skriftlige kommentarer.  

4.6. Valg  

Årsmøtet velger:  

 Fylkesstyre (jfr. § 5.1. om sammensetning). Leder og nestledere velges ikke samme år.  

 Arbeidsutvalg (jfr. § 6.1. om sammensetning)  

 Revisorer(2 revisorer og en vararevisor) Velges for 2 år om gangen  

 Valgkomité. Medlemmer velges for 2 år om gangen  

 SUs representant i Fylkesstyret velges av Buskerud SU.  

 5 medlemmer, deriblant leder og SUs representant,  til nominasjonskomité  
(i mellomvalgår). SU velger egen representant. Det velges tre varamedlemmer til 
nominasjonskomiteen. 

 Valg av landstyrerepresentant med tre vara i år med landsmøte  

 Valg av delegater til landsmøtet i år med landsmøte  
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§ 5. FYLKESSTYRET:  

Fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene og kan uttale seg på vegne av 
fylkeslaget.  

Innkalling med dagsorden til fylkesstyremøtene skal være medlemmene i hende minst en uke 
før møtet, referat fra fylkesstyremøtene skal sendes alle lokallag.  

Arbeidsutvalget har den daglige ledelsen av fylkespartiet.  

5.1. Fylkesstyrets sammensetning:  

Fylkesstyret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.  

Fylkesstyret er sammensatt slik:  

Leder, nestleder, økonomiansvarlig, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges for 2 år av gangen etter følgende oppsett:  

 1.år velges Leder  

 2.år velges økonomiansvarlig og nestleder.  

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen.  

SU har en representant i styret med fulle rettigheter. Denne velges av Buskerud SU.  

Det velges også en varaliste.  

Det skal være minst 4 medlemmer av styret tilstede for å gjøre lovlige vedtak. Ved stemmelikhet 
har leder dobbeltstemme.  

Årsmøtets valgte utvalgsledere, stortingsrepresentant(er), statsråder, statssekretær(er) og leder 
av fylkestingsgruppa har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret.  

I år med landsmøte velges det delegater til landsmøtet. Fylkesstyret innstiller delegater ut fra 
innsendte forslag fra lokallaga. Så vidt mulig innstilles like mange menn som kvinner. En av 
plassene tildeles Buskerud SU.  

Politiske utvalg  

Fylkesårsmøtet bestemmer hvilke utvalg fylkespartiet skal ha etter forslag med vanlig 14 dagers 
frist. Fylkesårsmøtet velger ledere av de politiske utvalgene.  
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5.2. Fylkesstyrets oppgaver er:  

 Å ha ansvar for gjennomføring av arbeidsprogram og andre vedtak fra årsmøtet.  

 Å fremme den politiske diskusjonen i organisasjonen regionalt og lokalt.  

 Å virke som et pådrivende og koordinerende organ for å styrke lokallagas og partiets 
virksomhet.  

 Å arbeide for å danne nye lag. (der det er grunnlag for det.)  

 Å nedsette de ad hoc utvalg det finner nødvendig. Fylkesstyret gir mandat til ad hoc 
utvalg som er underordnet Fylkesstyret.  

 Å foreta de nødvendige ansettelser på partikontoret.  

 Å nedsette programkomité for fylkestingsvalg.  

§ 6. ARBEIDSUTVALGET  

6.1. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og en representant fra 
Buskerud SU  

6.2. Arbeidsutvalgets oppgaver: Arbeidsutvalget har ansvar for det løpende praktiske arbeidet i 
Buskerud SV:  

 Forberede fylkesstyremøtene, med forslag til vedtak  

 Forretningssaker  

 Behandle politiske spørsmål der det åpenbart er full enighet i Buskerud SV.  

 Situasjoner der det må fattes vedtak på et tidspunkt der det er umulig å få innkalt 
fylkesstyret. I viktige saker bør de øvrige styremedlemmene kontaktes.  

§ 7. VALGKOMITEEN  

7.1. Valgkomiteen består av leder og to medlemmer valgt på årsmøtet.  

7.2. Valgkomiteen starter arbeidet i god tid før årsmøtet  

 Valgkomitéen tar kontakt med lokallagene innen årsskiftet og leverer skriftlig innstilling 
til Fylkesstyret 3 uker før årsmøtet holdes.  

 Valgkomitéen legger frem sin innstilling på årsmøtet.  

7.3 Valgkomiteen innstiller på alle verv listet opp under § 4.6 Valg bortsett fra 
landsmøtedelegater og SUs representanter.   

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte avholdes når Fylkesstyret, eller lag som representerer minst 1/3 av 
medlemmene, krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være lokallaga i hende 
senest to uker før møtet. Innkallinga skal minst inneholde saksliste, forslag til vedtak og 
begrunnelse for at ekstraordinært årsmøte er innkalt.  
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8.1. Ekstraordinært årsmøtes sammensetning: Valg av utsendinger til ekstraordinært årsmøte 
skjer ved nyvalg. Delegatfordelingen er som ved ordinært årsmøte, se § 4.2  

§ 9. PROGRAM- OG NOMINASJONSMØTER  

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og stortingsvalg. 
Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal de være 
representert i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av 
medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen.  

Komiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der 
listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i fylket.  

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet.  

Nominasjonsmøtet avholdes innen 31.mars i valgår. Fylkesstyret kan dersom det foreligger 
særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av 
nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet.  

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med representasjon fra lokallagene på 
fylkesårsmøtet, se § 4.2 Møtet er åpent for alle interesserte, med mindre nominasjonsmøtet 
selv vedtar noe annet. Kun valgte delegater har stemmerett.  

9.1 Programmøtet legges i forkant av nominasjonsmøtet.  

§ 10. VEDTEKTSENDRING  

11.1 Endring av vedtektene må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.  

11.2 Forslag til endring av vedtektene må være Fylkesstyret i hende senest 6 uker før årsmøtet.  

11.3 Forslag til vedtektsendringer sendes lokallaga sammen med innkalling til årsmøtet.  

§ 11. PARTISKATT  

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids- eller deltids tillitsverv i Buskerud SV skal betale 10 % 
partiskatt. Det betales ikke partiskatt av godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste. 

 


