
Årsmøte i Grünerløkka SV

Tidspunkt 27. februar 2016, kl. 12-15
Sted Grünerløkka Bydelshus
Ordstyrere Mari Greta Bårdsen og Ivar Melby
Referent Solveig Skaugvoll Foss
Tilstede Amani Gharib, Marita Holmeset-Varpe, Asli 

Imre, Yasemin Yildiz, Per Østvold, Arild 
Sverstad Haug, Ragnhild Olin Amdam, Geir 
Kristian Bendiksen, Karen Oldervik Golmen, 
Ingrid Hødnebø, Nora Krågebakk, Mari Greta 
Bårdsen, Ivar Melby, Carl Morten Amundsen, 
Gro Standnes, Jan Thomas Hagen, Adolf 
Larsen, Fredrik Gram, Karin Wik, Nadia Falch 
Bandak

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Behandling: Salen bes om å godkjenne innkalling og dagsorden slik at møtet kan starte.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader.

Sak 2: Valg av ordstyrere og referent

Behandling: Mari Greta Bårdsen og Ivar Melby er innstilt som ordstyrere, og Solveig Skaugvoll 
Foss er innstilt som referent. Årsmøtet har ingen andre forslag.

Vedtak: Innstilling vedtas.

Sak 3: Styrets årsberetning

Behandling: Lokallagsleder legger fram beretningen for året som har gått. Årsmøtet tar dette til  
orientering.

Kommentarer fra årsmøtet:
• Fylkespartiets nyvunne byrådsmakt kommer lokallaget til gode
• Lokallaget har vært synlige og aktive i valgkampen

Vedtak: Styrets årsberetning går gjennom.

Sak 4: BU-gruppas årsberetning

Behandling: SVs gruppeleder i bydelsutvalget legger fram BU-gruppas årsberetning. Årsmøtet tar 
dette til orientering.

Kommentarer fra årsmøtet:
• Sterkt av SV å få gjennomslag for bedre åpningstider ved helsestasjonen for ungdom
• BU-gruppa har vært flinke til å samarbeide med lokallaget
• Beretninga gjør at man kan være stolt av SV

Vedtak: BU-gruppas årsberetning går gjennom.

Sak 5: Diskusjon om handlingsplan 2016

Behandling: Lokallagsstyret legger fram innstillingen til handlingsplan for 2016. Årsmøtet inviteres 
til å diskutere og komme med innspill.

Kommentarer fra årsmøtet:



• Handlingsplanen roses for å være god, konkret og målbar
• Ta kampen, og ta Kampen ;) (ref. medlemsduell med Gamle Oslo SV)
• Partiet sentralt har endra medlemssystem, noe som kan ha innvirkning for medlemstall

Vedtak: Handlingsplanen godkjennes uten endringer.

Sak 6: Regnskap

Behandling: Kasserer legger fram regnskapet for 2015.

Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet.

Sak 7: Budsjett

Behandling: Kasserer legger fram budsjettet for 2016 og svarer på spørsmål fra årsmøtet.

Kommentarer fra årsmøtet:
• Det uttrykkes bekymring for om lokallaget har nok penger til valgkampen 2017
• Det etterspørres en plan for innkjøp av ny valgbod
• Kanskje partiskatten må oppjusteres for å få flere sikre inntektskilder
• Det nye styret bes om å samle inn penger på alle arrangementer framover, for eksempel 

gjennom loddsalg

Vedtak: Budsjettet går gjennom uten endringer.

Sak 8: Uttalelser og den politiske situasjonen

Behandling: Forslagsstillerne legger fram sine foreslåtte uttalelser: U1 «Likelønn og rett til heltid», 
U2 «Gående og syklende først» og U3 «Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet».

Endringsforslag:
F1 forslagstype: endring Forslagsstiller: Carl Morten Amundsen
Innhold: endre «i Oslo, hovedstaden vår, er 
det SV som styrer  » til «i Oslo, hovedstaden 
vår, er SV med og styrer  ».

Vedtatt

F2 forslagstype: strykning Forslagsstiller: Adolf Larsen
Innhold: stryke hele andre avsnitt, fra linje 
10 til linje 15.

Trukket

F3a forslagstype: strykning Forslagsstiller: Arild Sverstad Haug
Innhold: stryke de to første setningene i 
andre avsnitt, fra linje 10 til linje 12.

Vedtatt

F3b forslagstype: endring Forslagsstiller: Arild Sverstad Haug
Innhold: endre siste setning i andre avsnitt, 
fra linje 13 til linje 15, fra «For å hindre den 
typen overgrep mot flyktninger vi har sett 
flere steder i Europa, trenger vi politikere 
som holder hodet kaldt og hjerter varmt, og 
som ikke bidrar til økt fremmedfrykt  » til «For 
å hindre den typen overgrep mot flyktninger 
vi har sett flere steder i Europa, trenger vi 
en politikk som ikke bidrar til økt 
fremmedfrykt og brudd på folkerettslige 
forpliktelser  ».

Vedtatt

F4 forslagstype: endring Forslagsstiller: Gro Standnes
Innhold: endre «på Grünerløkka  » og «på Vedtatt



Løkka  » til «i bydel Grünerløkka  » og «i vår 
bydel  » gjennomgående der det er relevant i 
hele teksten, på linje 17, linje 24 og linje 31.

F5a forslagstype: tillegg Forslagsstiller: Jan Thomas Hagen
Innhold: legge til «Bydelspolitikerne må også 
sikre et godt samarbeid med frivillige 
organisasjoner som jobber med flyktninger i 
bydelen.» som ny setning på linje 28 etter 
«som blir bosatt her».

Vedtatt

F5b forslagstype: strykning Forslagsstiller: Jan Thomas Hagen
Innhold: stryke «og det betyr at  » i 
begynnelsen av siste setning i fjerde avsnitt, 
linje 28.

Vedtatt

Vedtak: U1 og U2 vedtas uten endringer. U3 vedtas med endringene F1, F3a, F3b, F4, F5a og 
F5b. Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å komme med språkvask og redaksjonelle endringer.

Sak 9: Valg

Behandling: Leder av valgkomiteen legger fram innstilling til nytt lokallagsstyre, ny 
årsmøtedelegasjon, ny delegasjon til representantskapene, og ny valgkomité. Årsmøtet inviteres 
til å diskutere innstillingene.

Kommentarer fra årsmøtet:
• Positivt at så mange ønsker å bidra
• Savner mer representasjon av godt voksne kandidater
• Ellers jevn fordeling på tvers av kjønn, alder og etniske grupper

Vedtak: Nye posisjoner velges i tråd med innstillingen, uten endringer. Årsmøtet gir det nye styret 
fullmakt til å omrokere på delegasjonene til fylkesårsmøtet og representantskapene ved behov.

Årsmøtet heves kl. 15:30, en halvtime på overtid av møterammen.


