
Hordaland SV årsmøteperioden 2016- 2017.

Fylkeslaget har jobbet jevnt dette året. 2016 har vært et mellomvalgsår og vi har derfor jobbet 
for å legge til rette for styrking av organisasjonen, skarpere en ny politisk innretting. 
Vi er etter fylkesstyrets vurdering på riktig vei på disse områdene.
Det totale medlemstallet i fylket er i positiv utvikling. Hordaland SV er det fylkeslaget med 
størst vekst i medlemstallet.
Tallene for de tre siste årene er:
2014: 762 medlemmer
2015: 835 medlemmer
2016: 926 medlemmer

Etter slitasjen med 8 år i regjering, hvor partiets politiske visjoner og reformforslag ble 
utydelige, har det gradvis snudd. Vi gjorde gode valg i en del kommuner i 2015, og et veldig 
godt valg på fylket, som førte til 3 representanter. Vi opplevde en enorm innmeldings strøm 
etter valget i USA, og den ser ut til å fortsette. Bare i januar 2017 vokste Hordaland SV med 
20 medlemmer på 20 dager. 
Vi står nå i en viktig brytningstid for et klart sosialistisk alternativ i både norsk og 
internasjonal politikk. Det er vår oppgave å vise nødvendigheten av et sosialistisk alternativ til
den blåeste regjeringen Norge har hatt si etter krigen, og sørge for at vi får et skifte ved valget 
høsten 2017. Men dette skiftet må være reelt. Vi skal ikke bare ha en ny regjering, vi skal også
ha en helt ny politikk.

Fylkesstyret har i perioden bestått av:

Gina Barstad, Leder
Marianne Sæhle, Politisk nestleder
Symphorien Pombe, Organisatorisk nestleder
Roar Sletteland, Kasserer

Styremedlemmer:
Einar Horvei, Kommunalpolitisk leder
Jarle Brattespe, Miljøpolitisk leder
Hege Bjørnør, Fagligpolitisk leder
Anne Sofie L. Bervall, Kvinnepolitisk leder
Bente Owren
Elisabeth Croles
Karin Bell Trældal
Aud Karin Oen, Leder fylkesingsgruppa

Vara:
Peder Jøsendal, 1. varamedlem
Birgitte H. O. Skibenes, 2. varamedlem
Reber Roald Iversen, 3. Varamedlem 
Tone Boska, 4. Varamedlem
Joe Aseerwatham, 5. Varamedlem
Guro Ljone, 6. Varamedlem

Antall fylkesstyremøter i perioden: 7 styremøter, 2 utvida fylkestyremøter.



På fylkesstyremøte i mars var Marthe Hammer og holdt politisk innledning for oss om 
kvinnepolitikk. Dette er noe vi ønsker å gjøre mer av.

Fylkesstyret har i 2016 diskutert en rekke viktige saker dette året. Både kommune- og 
fylkessammenslåinger, skolebruksplanen og sist men ikke minst, det evinnelige huskjøpet. I 
2016 ble det et ekstra press siden folkets hun ble solgt, Vi prøvde iherdig, med hjelp fra 
mekler, å finne lokaler til salgs, men det var ikke å oppdrive. Vi har derfor inngått en 3 års 
leieavtale og i desember 2016 flyttet vi inn i nye lokaler i St. Jakobsplass 9.
Høsten 2016 har gått med til diskusjon og innspill til nytt arbeidsprogram. 
Våren 2016 valgte Gabriel Steinsbekk å slutte som fylkessekretær, og i stede begynne som 
sekretær for bystyregruppen til Bergen SV. Etter en utlysningsrunde ble Morten Heszlein-
Lossius ansatt som  regionssekretær for Hordaland,  Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I
tillegg kom vår gode fylkessekretær, Frøydis Olaussen  tilbake fra permisjon i mai. 
Erlend Breidal var vikar fram til mai.

Tilbakemelding opp mot vedtatt arbeidsplan:

Hordaland SV har som hovedmål i 2016:
Styrke SV som et radikalt  sosialistisk og feministisk parti med en kraftig røst for miljø og 
rettferdighet.
Styrke den eksisterende partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag. Hordaland SV 
skal systematisk bedre situasjonen organisatorisk for alle våre lokallag i 2016.

Dette gjøres ved:

 Å synliggjøre forskjellene og gi klare politiske alternativer til høyresidens 
miljøskadelige, kvinnefiendtlige og markedsliberalistiske politikk.

 Ta flyktningsituasjonen i Hordaland på alvor og bistå lokallagene i kampen for 
menneskes rett til trygghet, samtidig som man tar hensyn til lokalsamfunnene.

 Alle lokallag får besøk av HSV i løpet av 2016. I kommuner uten SU-lag skal også SU
inviteres til å være med.

 Ha to utvidede fylkesstyremøter i 2016 der et av møtene blir lagt utenfor Bergen.
 Mobilisere til viktige dager som 8.mars, 1.mai og 5.juni
 Jobbe videre med å etablere og styrke lokalpolitiske nettverk i Hordaland, styrke 

samarbeidet mellom kommunestyrerepresentantene.
 Utvikle tettere samarbeid med SU, legge til rette for flere felles møteplasser og støtte 

arbeidet med å opprette flere SU-lag i distriktene.
 Styrke kontakten med fagforbund, miljøorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og andre

alliansepartnere
 Styrke og bygge videre på geografiske SV-samarbeid i Sunnhordland, Hardanger og 

Strile- og Bergensregionen, og i bydelene i Bergen
 Styrke arbeidet i faglig utvalg, særlig ved å prioritere kontakt med kvinnedominerte 

forbund i og utenfor Hordaland. Styrke arbeidet i kvinnepolitisk utvalg
 Få til et systematisk arbeid for å rekruttere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. 

Invitere Felles Innvandrerråd i Hordaland til møte.
 Prosjekt nye partilokaler realiseres. Årsmøtet gir styret i HSV fullmakt til å kjøpe egne

partilokaler, til å disponere husfondet og til å ta opp lån innenfor rammene av den 
budsjetterte husleien.

 Samle motstand mot EU-direktiv og internasjonale handelsavtaler som er skadelig for 
norsk arbeidsliv.



 Aktivt jobbe for at TISA og TTIP kommer på den politiske dagsordenen.
 HSV skal i 2016 verve flere medlemmer, og øke medlemstallet.
 Å hjelpe alle lokallag med å gjennomføre skolering i SVs politikk og organisasjon til 

nye medlemmer i løpet av året.
 Gjennomføre to politiske lørdager. Fylkeslaget tar kontakt med miljøer som tidsskriftet

Vardøger, organisasjonen  For Velferdsstaten og tidsskriftet Røyst for å gjennomføre et
slikt program, eller andre relevante miljøer.

 Arrangere politisk konferanse våren 2016 med hovedvekt på å presentere sosialistiske 
løsninger på vår tids kriser.

 Følge opp de folkevalgte i kommunene for å gi de den politiske og organisatoriske 
støtten de trenger.

 Fortsette det gode samarbeidet med fylkestingsgruppen
 Jobbe for å styrke nynorsken både internt og eksternt
 Jobbe for å bevare akuttfunksjonene og akuttkirurgien ved Stord og Odda sykehus
 Fylkeslaget skal sammen med lokallagene sende inn forslag til arbeidsprogrammet 

som skal vedtas på landsmøtet i 2017
 Hordaland SV skal i forbindelse med større fylkeskommunale planer (for eksempel. 

Skolebruksplanen) eller planer som i stor grad vedkommer fylker (for eksempel. 
Nasjonal transportplan)  arrangere medlemsmøter der personer med relevant kunnskap
blir invitert før det kommer opp til politisk behandling

 Styret skal skaffe oversikt over Sus gjeld til HSV og avtaler nedbetalingsordning i 
samarbeid med SU og eventuelt ettergi deler av gjelden

I tråd med intensjonen arrangerte vi et utvidet fylkessyremøte kombinert med en 
folkevalgtsamling, på Voss. Det er i etterkant kommet svært gode tilbakemeldinger på dette, 
og er noe vi kommer til å anbefale at Fylkesstyret fortsetter med. Det må derimot diskuteres 
om det trenger å være vert år, og også når på året det skal være. Dette på grunn av tidsbruken 
for de ansatte, samt økonomi.

Vi har ikke gjennomført to politiske lørdager, derimot holdt vi i november en to dagers 
ideologikonferanse. Også denne var svært vellykket.
Vi ser at vi med disse to arrangementene også treffer to forskjellige målgrupper, noe som er 
bra for laget som helhet. Det er ønskelig med en videreføring også av dette, men igjen må vi 
vurdere oppimot ressursbruk, både i forhold til ansatte og økonomien. 


