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Arbeids- og organisasjonsplan for 
Hordaland SV 2017

Politisk strategi 2017
Hordaland SV er et radikalt sosialistisk og feministisk parti med en kraftig røst for miljø og 
rettferdighet. Våre hovedmål i det kommende året er:

Hovedmål 1
Sikre gjenvalg av Hordaland SVs stortingsrepresentant på direktemandat. Øke oppslutningen 
til Hordaland SV ved valget 2017.

Hovedmål 2
Styrke den eksisterande partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag. Bidra til at alle 
lokallag deltar i stortingsvalgkampen med stands eller annen valgkampaktivitet.

Hovedsaker
Hordaland SVs hovedsaker i året som kommer er kampen mot forskjells-Norge, for miljøet 
og for mennesker på flukt. I møte med økende høyrepopulisme i verden og her hjemme vil vi 
også drive en tydelig anti-rasistisk valgkamp.

1) Fordeling
2) Miljø
3) Solidaritet med mennesker på flukt

Våre hovedmotstandere i den kommende valgkampen er regjeringspartiene Høyre og Frp og 
deres stadige angrep på velferdsstaten, miljøet, arbeidsfolk, fattige og flyktninger. Våre 
viktigste allierte er folkelige bevegelser som fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, 
miljøbevegelsen og fredsbevegelsen. 

Aktiviteter:
- Arranger valgkampkonferanse i månedsskiftet april/mai.
- Ha skolering/møter for nye medlemmer i valgkampen, og i direkte etterkant av valgkampen. 

Organisatorisk strategi

Analyse
Hordaland SV har over flere år arbeidet systematisk med å øke medlemsmassen, styrke 
lokallagene og aktivisere medlemmene. Dette arbeidet har båret frukter i form av at HSV står 
sterkere organisatorisk i dag enn på flere år. Det er likevel fortsatt mange utfordringer å ta tak 
i, og derfor må arbeide fortsette. 

Status:
Hordaland SV hadde per 31.12.2016: 
926 antall medlemmer.
21 lokallag. 15 med representasjon i kommunestyret, og 6 uten. 
29 folkevalgte representanter i kommunene. 
1 varaordfører.
3 representanter i fylkestinget. 
1 representant i Stortinget. 
3 representanter i SVs sentralstyre. 
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Våre styrker
Hordaland SV er et fylkeslag med et stabilt høyt antall medlemmer, og som har opplevd 
medlemsvekst de siste årene. Fylkeslaget holder også høy aktivitet, både for vanlige 
medlemmer og for de tillitsvalgte gjennom for eksempel ideologikonferansen Veivalg som ble 
arrangert høsten 2016 og gjennom aktivitet i lokallagene som medlemsmøter, stands, 
kampanjeuker med mer. Også fylkesstyret er et aktivt organ som møtes jevnlig. 
Ideologikonferanse og tillitsvalgts/folkevalgtsamling bør arrangeres annethvert år.
Fylkeslaget har utvalg på tre politikkområder: faglig, kvinnepolitisk og miljøpolitisk utvalg. I 
løpet av 2016 har utvalgene blitt tilført sekretærressurser, noe som gir anledning til å satse 
mer på dem i 2017. Utvalgene har både funksjon som et godt medlemstilbud, verktøy for å 
utvikle ny politikk og som verktøy for å styrke kontakt med viktige alliansepartnere som 
fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen. 

HSV har også sterke og synlige profiler lokalt, regionalt og nasjonalt i politikken. Vi er et 
tydelig og radikalt fylkeslag i SV. 
Videre har fylkeslaget flere solide og gode grupper i kommuner og fylkesting.

Det er også en styrke for fylkeslaget at vi har gjennomført to solide valgkamper i 2013 og 
2015 med gode resultater som ligger over landsgjennomsnittet for partiet. 

Organisatoriske mål og prioriteringer
Den store innsatsen for å få etablert flere lister i 2015 må fortsatt følges opp av tiltak for å 
følge opp lokallag uten kommunestyrerepresentant, og enmannsgruppene i fylket. Arbeidet 
for å skape nettverk mellom tillitsvalgte og folkevalgte i fylket og felles møteplasser må 
fortsette. 

- Bidra til at alle lokallag deltar i valgkampen med standsvirksomhet eller annen 
valgkampaktivitet. 

- Mobilisere rundt viktige dager som 8.mars, 1.mai, 5. juni og skeive dager. 
- Ha to utvidede fylkesstyremøter i 2017.
- Fylkesstyret skal involverer lokallagene mer i året som kommer.
- Bruke utvalgene for å styrke kontakten med fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og 

miljøbevegelsen i fylket. 
- Opprette et internasjonalt utvalg. 
- Opprette politiske grupper på aktuelle politiske tema, som f.eks Boligpolitisk-

gruppe.
- Styrke det gode samarbeidet med Hordaland Sosialistisk Ungdom.
- Starte prosess med å slå sammen lokallag som er bestemt skal bli én kommune. 

Øygarden/Sotra, Hardanger (Odda, Ullensvang, Jondal), Nordhordland (Lindås, 
Meland og Radøy), Os og Fusa.

- Satse på to kommuner der vi har medlemmer men er uten lokallag hvor vi skal ha 
standsaktivitet i løpet av kampanjeukene i april og valgkampen, Austevoll og 
Meland.

- Fortsette arbeidet med å kjøpe egne partilokaler. 
- Arrangere heldagskonferansen Veivalg 2017 i november, med sosialt på kvelden. 
- Ha 1000 medlemmer ved årsslutt
- Opprette en egen vedtektskomite, som vil gjennomgå vedtektene til neste 

årsmøte, med særlig gjennomgang av styrestrukturen. 


