
Årsmelding fra Kvinnepolitisk Utvalg

Utvalgets medlemmer
Kvinnepolitisk utvalg har i perioden siden sist fylkesårsmøte bestått av Anna Kathrine Eltvik 
(Bergen), Eva Aarskog (Fjell), Gro Bastiansen (Bergen), Hanne Bolstad (Bergen), Hilde Maria 
Boberg Andresen (Bergen, fylkesstyret), Inger Aralt (Bergen), Jinda Meslem Wali (Sund), 
Lisbeth Sunde (Bergen), Sissel Kulid (Bergen).

Det har i arbeidsåret vært 8 utvalgsmøter. 

Rekrutering:

Vi har forsøkt å få tak i folk fra litt forskjellige steder i fylket men ser at avstander gjør det 
vanskelig.

Aktivitet
Vi utarbeidet tidlig et årshjul med møtedatoer og viktige arrangementer i SV, samt pekepinn 
for hvilke temaer vi ønsket å arbeide med når. 

Temaer som har vært oppe har vært hva vi har ønsket å jobbe med, dagsaktuelle tema,

hvordan forholde seg til lokallagene og fylkeslaget. 

Mikkel Grüner fra Bergen SV sin bystyregruppe deltok på et møte for å diskutere Bergens 
rusplan i et kvinneperspektiv.
På møtene diskuterer vi også aktuelle og kommende arrangementer. Alle møtene tas referat 
av som deles på vår interne facebookgruppe så de medlemmene som ikke kunne komme kan
sette seg inn i hva vi har gjort. 

Medlemmer i kvinnepolitisk utvalg har møtt på SV sin kvinnesamling, kvinnefestivalen, 
løvetannmarsjen, planleggingsmøter for 8. mars, kvinnekonferanse på Sotra, skrivekurs hos 
BT, øvrige medlemsmøter hos SV og ideologikonferansen til HSV. 

Flere medlemmer i utvalget var aktive i valgkampen på stand, utdeling av flayers mm. Både 
lokalt og i Bergen.

Utvalgsleder har vært en del i media og uttalt seg om kvinnesaker.

Sammen med Bergen SV arrangerte vi våren 2017 medlemsmøte for SV Hordaland med 
debatt om kjønn og feminisme. 

KPU arrangerte  vinteren 2017 medlemsmøte for SV Hordaland med Kvinnehistorisk vandring
på museet Vestindien og sosial pub etterpå. 

Utfordringer
Det har vært vanskelig å vite hva slags aktivitet vi kan drive med når det ikke er satt av penger
til utvalgene i budsjettet til SV Hordaland. 

Vi har brukt mye tid på å diskutere ”hva er egentlig oppgaven til et utvalg”. 

Retningslinjer er nødvendig.


