
 
Innkalling årsmøte Hordaland SV 

Det blir med dette innkalt til årsmøte i Hordaland SV. Dette møtet vil være et kort møte med 
få saker på sakslisten: 
Årsberetning Hordaland SV 2018  
 Fylkestingsgruppas årsberetning 2018 
Regnskap Hordaland SV 2018 
Valg av landmøtedelegasjon 2019 
Behandling av vedtak om sammenslåing med Sogn og Fjordane SV til Vestland SV. 

Etter behandling av sak om sammenslåing med Sogn og Fjordane SV vil årsmøtet avsluttes. 
Sogn og Fjordane SV vil behandle samme forslag. Etter at disse møtene er avsluttet vil 
historiens første Vestland SV årsmøte starte. Alle møtene blir på samme sted.   

Møtet blir helgen 9. - 10. februar, Scandic Flesland Airport hotell, på Flesland  
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-flesland-airport. 

Valg av landsmøtedelegasjon og innspill fra lokallagene 
I 2019 er det SV Landsmøte. Delegasjonen til møtet skal velges på Hordaland SV årsmøtet. 
Landsmøtet er på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, 29. - 31. mars. Hordaland SV har 16 
delegater til landsmøtet. Reise og opphold for delegatene dekkes av SV, SV dekker ikke tapt 
arbeidsfortjeneste.
I 2019 er det lokalvalg, og vi oppfordrer lokallag til å vurdere kandidater som landsmøtedelegater. 
Frist for lokallagene å sende inn forslag til delegater er 20, januar, forslag sendes til hordaland@sv.no
Torsdag 28. Mars vil det være kandidatsamling for alle SV sine toppkandidater til kommunevalget, 
denne samlingen vil foregå på samme sted som landsmøtet.

Her finner du Hordaland SVs vedtekter: https://www.sv.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/
12/2014/02/vedtekter-Hordaland-SV-1.pdf

Her finner du SV sentralt sine vedtekter: https://www.sv.no/wp-content/uploads/2013/12/SVs-
vedtekter-2013-2015.pdf 

Påmelding til årsmøtet via dette skjema http://www.anpdm.com/survey-public/
42405D417749415E407940/454250437342435F4371&Event=True 
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Frister og tidsplan for årsmøtet: 

Vel møtt! 

Mkh. 
Gina Barstad 
Fylkesleder Hordaland SV

9. januar Innkalling (denne) sendes ut. 

Lokallagenes 
delegatfordeling blir sendt ut.

20. Januar Frist for lokallagene---> Sende inn forslag til SVs 
landsmøtedelegasjon.

21. januar Fylkestyremøte, 
gjennomgang og innspill på 
årsmelding, regnskap, 
landsmøtedelegasjon

22. januar Utsending til lokallagene 
med fylkestyrets regnskap og 
beretning. Innstilling 
landsmøtedelegasjon.

25. januar Frist for lokallagene---> Påmelding til årsmøtet.

09. og 10. februar Årsmøte Hordaland SV 

Årsmøte og 
nominasjonsmøte for 
Vestland SV.
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