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Arbeids- og organisasjonsplan Trøndelag SV 

 

Årshjul til Trøndelag SV  

Måned Hva  

Januar LS 
Årsmøter i lokallaga Trondheimskonferansen LO 
Regnskap til revisor. 

Februar  Årsmøte 

Mars 8. mars-markeringer 
LS 
Landsmøte annen hvert år. 

April Besøke lokallaga 

Mai 1.mai- markeringer 
Besøke lokallaga / LS 

Juni 5. juni verdens naturverndag 

Juli 
 

August Besøke lokallaga 

September Besøke lokallaga 
LS   

Oktober  REP.SKAP/nominasjonsmøte (eventuelt november) 

November  LS 

Desember   

 
Arbeids- og organisasjonsplan for Trøndelag SV 2018.  

 
1. Innledning.  
AO-planen er TSVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i fylket mellom to årsmøter. 
Den skal vedtas på årsmøtet. Fylkesstyret er ansvarlig for å følge den opp gjennom hele perioden.  

 
Siktepunktet er:  
- Å få flere medlemmer, også flere med innvandrerbakgrunn, flere lokallag og mer aktivitet 
- Å være et tydelig alternativ på venstresiden med en tydelig freds-, miljø- og fordelingspolitikk.  
- Å arbeide for en positiv og bærekraftig utvikling i hele Trøndelag, bl.a. gjennom arbeidet på 
Fylkestinget.  
- Å organisere og lage SV lister i flest mulig kommuner. 
- Å utarbeide og følge opp en tydelig strategi for lokal valgkampen i 2019 
- Å styrke det politiske og organisatoriske arbeidet i fylkes- og lokallagene.  

 
Sentralt i 2018 vil være å konsolidere det nye fylkeslaget.  

 
2. Et mer spennende og engasjerende parti.  
- Målet er å styrke det sosiale og politiske fellesskapet i fylkespartiet og lokallagene  
- Den politiske diskusjonen skal holdes levende på alle møter som arrangeres, og ulike møteformer 
må tas i bruk. Det bør legges opp til stor deltagelse med spørsmål og debatt.  
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- Det skal oppleves som meningsfylt å engasjere seg i SV.  
- Det kan gjerne være sosiale samlinger i forbindelse med møter.  
- Alliansepartnere inviteres til å delta på felles møter, særlig innenfor fagbevegelsen, 
fredsbevegelsen, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen.  
- Samarbeidet med andre fylkeslag i SV styrkes, og det skal knyttes bedre kontakt med vår 
søsterorganisasjon i Sverige. Vänsterpartiet Jämtland. Fortsatt deltakelse i St. Olavsloppet.  
- Videreutvikle samarbeidet med TSU.  
- Delta i nasjonale kampanjeuker.  
- I større grad overlate ansvaret til lokallag å stå for arrangement og politikkutvikling som inkluderer 
flere kommuner  
- Det nye fylkeslaget skal jobbe for å etablere formaliserte samarbeid med fagforeninger. 
 
3. Organisasjonsutvikling 
Det nye fylkeslaget skal konsolideres og bygges i 2018. Fylkesstyret har ansvaret for at hele 
fylkeslaget blir samkjørt.  

 
Fylkesstyret må sammen med lokallagene finne fram til arbeidsformer for å sikre godt samarbeid og 
spredning av informasjon og kunnskap mellom lokallag i det nye fylket og mellom de ulike 
organisasjonsleddene.  

 
Det er et hovedmål å sikre en partikultur som er åpen og inkluderende og som sørger for at alle blir 
hørt. Dersom seksuell eller andre former for trakassering av enkeltmedlemmer skulle forekomme, vil 
Trøndelag SV bruke de nasjonale retningslinjene. Alle medlemmer av fylkesstyret og andre i sentrale 
verv skal til enhver tid kjenne disse. Alle medlemmer i Trøndelag SV kan varsle til hvem som helst i 
fylkesstyret om trakassering og forbli anonyme dersom de ønsker det. Alle tillitsvalgte i TRøndelag SV 
har ansvar for å videreformidle mistanker om eller meldinger om trakassering til det partileddet over 
der trakasseringen har funnet sted.  

  
4. Skolering.  
Skolering er viktig for å gjøre både enkeltmedlemmer og organisasjonen tryggere og troverdig i den 
pågående samfunnsdebatten.  
- Fylkespartiet og lokallagene skal legge til rette for skolering for nye og gamle medlemmer.  
- Lokallagene oppfordres til å holde aktiv kontakt med nye, nåværende og gamle medlemmer 
gjennom møter, telefon, sms, e-post, nettsider og relevante sosiale medier.  
- Møter i partiet legges opp slik at dagsaktuelle politiske tema blir diskutert.  
- Fylkesstyret har egen kvinnepolitisk ansvarlig. Fylkespartiet vil bidra til å utvikle kvinnepolitisk 
nettverk for kvinner i fylket, og det må jobbes aktivt med skolering og aktiviteter for å dyktiggjøre 
kvinner i SV for aktiv deltakelse i organisasjonsarbeidet og folkevalgte fora.  

 
5. Samarbeid fylkesstyret og lokallagene.  
- fylkeslaget skal være jevnlig i kontakt med lokallag og folkevalgte i kommunene  
- lokallagene må sørge for å delta på årsmøte, rep.skap og lignende  
- fylkeslaget bør besøke lokallagene minst en gang i året  

 
6. Lokalvalget 2019.  
- Fylkesstyret skal sørge for å utarbeide en valgkampstrategi for fylkestingsvalget i 2019 og bidra til at 
lokallagene utarbeider dette. Disse skal forankres på årsmøtene i 2019.  
- Fylkesstyret skal oppnevne en listeansvarlig og sørge for en realistisk fordeling av oppgaver rundt å 
skaffe flest mulig lister til lokalvalget i 2019 
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