Dagsorden FS 6/2017, Oslo SV
Dato:
Tid:
Sted:

23.03.2017
Kl. 19.00
Hagegata 22, 8. etg

Tilstede:

Sunniva H. Eidsvoll, Carl Morten Amundsen, Erlend Tynning Larsen, Ola S. Elvevold,
Einar Braathen, Omar Gamal, Raifeh Albahleh, Hanne Lyssand, Oda Sjøvoll, Leif
Helland, Telma Langeland Vold, Arvinn Gadgil og Ane Fidjestøl (ref).

Forfall:

Liv Guneriussen, Ingvild Reymert og Mari Lund Arnem.

Gjest:

Kari Elisabeth Kaski under sak 53/17

Sak 51/17
Vedtak

Godkjenning av dagsorden (Vedtakssak)
Dagsorden ble godkjent.

Sak 52/17
Vedtak:

Protokoll fra FS 4/2017 26.02.17 og FS 5/2017 13.03.17 (Vedtakssak)
Protokollene ble godkjent med følgende kommentarer:
Fylkessekretær følger opp Benjamin Larsen med hensyn til Sak 39/17 Alderspolitisk
gruppe og mandag og ber ham fremme et forslag til neste møte.
Protokollen skal inneholde tydelige konklusjoner med hvem som har ansvar for
oppfølging og tidsfrister.

Sak 53/17

Valgkampen (Vedtakssak)
Kari Elisabeth Kaski gav en rapport om status på arbeidet i den forberedende
valgkampgruppen.
Diskusjonene om budskapsutformingen kommer til å tas på seminaret 1. april, og
være ferdig utformet til valgkampseminaret 6. mai.
Valg og mandat for valgkampgruppen og avklaring av fylkesstyrets rolle i
valgkampen.
AU innstiller på at valgkampgruppen består av:
Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat
Petter Eide, andrekandidat
Olivia Salles, tredjekandidat
Sunniva H. Eidsvoll, leder av Oslo SV
Unni Berge, rådgiver
Jens Aas-Hansen, kommunikasjonsrådgiver
Ane Fidjestøl, fylkessekretær.

Vedtak:

Sammensetningen av valgkampgruppen ble vedtatt

Mandat
Valgkampgruppen (VKG) er den operative ledelsen i valgkampen og har ansvar for
budskapsutformingen etter de linjene årsmøtet og landsmøtet har vedtatt. Store
viktige strategiske endringer tas i Fylkesstyret (FS).

Fylkesstyrets rolle
Oslo SVs hovedbudskap i valgkampen skal være klart til Valgkampskoleringen 6. mai.
Saken forankres i FS på et av de to FS møtene i april.
FS øvrige rolle i valgkampen er å delta i skoleringen og stille opp som en del av
ledelsen som såkalte superaktivister: Det vil si at man i tillegg til å selv ta på seg
oppdrag som stands, vakter i valgboden, ringing, husbesøk, debattfølge - og kanskje
til og med selv delta i debatter - skal bidra der det er mulig til å motivere, skolere og
aktivisere nye aktivister som kommer til. Dette kan gjøres uformelt ved å være ledere
som selv deltar på valgkampaktiviteter, eller ved å stille opp som innledere eller ha
praktisk ansvar på aktiviteter som valgkampgruppa arrangerer.

Vedtak:

Mandatet ble vedtatt og fylkesstyrets rolle i valgkampen ble tatt til etterretning.
Presseringer:
 Et detaljert budsjettet vedtas på neste møte fylkesstyremøte.
 FS skal holdes løpende orientert. Valgkampen er fast punkt på dagsorden på alle
FS-møter.
 En detaljert versjon av valgkampplanen gjennomgås på neste møte.

Sak 54/17

Arbeidsformer i FS og Organisasjons og arbeidsplanen (1. gangsdiskusjonssak)
Sunniva Holmås Eidsvoll la frem saken.




Vedtak:

Praktiske avklaringer:
FS-møtene er papirløse. De som ønsker utskrift må gi beskjed om det på forhånd.
Sakspapirene ligger i Google Drive.
Viktig informasjon sendes på e-post. Samarbeid om dokumenter skal som hovedregel
skje ved å dele dokumenter i Google Drive, ikke e-post.
Formel kommunikasjon kan skje på Facebook eller Messenger i FS’ egen
facebookgruppe.
Oppgaver fordelt med ansvarspersoner i styret:
Kontaktordningen for lokallagene ble vedtatt med følgende presisering: FS ser på
saken igjen i oktober og vurderer om vi skal differensiere mellom hvilke lag som
trenger støtte, og hvilke lag som klarer seg selv.
Bjerke
Søndre Nordstrand
Grünerløkka
Gamle Oslo
St. Hanshaugen
Østensjø
Sagene
Frogner

Stovner
Nordstrand
Studentlaget
Grorud
Vestre Aker
Alna
Nordre Aker
Ullern

Ola Skaalvik Elvevold
Erlend Tynning Larsen
Liv Guneriussen
Arvinn Gadgil
Ingvild Reymert
Raifeh Albahleh
Mari Lund Arnem
Einar Braathen




FS diskuterte konkrete oppgaver som følger av den vedtatte arbeidsplanen
Følgende oppgaver ble fordelt:

Oppgave
Kampanjeuke og aksjonsdag
Ny i SV
1. mai: Toget
1. mai: Festen
Praktisk ansvar ved RS 2
Praktisk ansvar ved RS 3
Praktisk ansvar ved RS 4
Sommerfest
Miljøgruppa
Kvinnegruppa
Freds og utenriks
Kulturpolitisk
(Faglig nettverk)*
(Etnisk likestilling)*
(Skolepolitikk)*
(Boligpolitikk)*

Dato
27.3-2.4
18. april
1. mai
1. mai
30. mai
3. oktober
7. desember
Dato er ikke bestemt

Gruppene og nettverkenes
kontaktperson i FS

Ansvarlig i FS
Hele FS og alle lokallag
Hanne og Oda
Ingvild, Mari, Arvinn og Einar
Carl Morten, Erlend, Liv og Omar
Ingvild og Ola
Raifeh og Carl Morten
Leif og Mari
Carl Morten og Liv
Ola
Mari
Einar
Erlend og Carl Morten
Leif
Raifeh
Liv
Ingvild

* Disse gruppene er for tiden ikke aktive. Saken tas opp på neste FS.

Generelle innspill:





Bent Fjelddalen har meldt seg som innsamlingsansvarlig. Vi må satse på å samle inn
penger til konkrete ting på Vipps. Det er dyrt å sende brev i posten, men en giro på
papir genererer mer støtte enn en mail
De politiske gruppene kan brukes som base for å arrangere homeparties i
valgkampen.
Vi må ha høyt fokus på å verve i valgkampen.

Taleliste:

Ola Elvevold, Ane Fidjestøl, Sunniva Holmås Eidsvoll, Einar Braathen, Erlend Tynning
Larsen, Carl Morten Amundsen, Telma Langeland Vold, Omar Gamal og Sunniva
Holmås Eidsvoll.

Konklusjon

Saken tas opp igjen på neste møte for endelig vedtak.
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Oversendte saker fra Årsmøtet (Vedtakssak)
Oversendte saker fra årsmøtet til FS:
U6: Likelønn for et likestilt arbeidsliv
U10: Nei til 3. rullebane på Gardermoen
U11: SV for en alternativ Europa- og handelspolitikk
U16: Solidaritet med rohingya-befolkningen i Myanmar.
U17: Mulighet for våpenoppbevaring utenfor hjemmet
Til U6: Årsmøtet ber fylkesstyret legge frem en sak for representantskapet med en
gjennomgang av målet om likelønn og frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen.
Fylkesstyret bes involvere faglig utvalg og kvinnepolitisk utvalg i SV i arbeidet med
saken.

Innstilling fra AU på behandling:
U10: Behandles på FS 6. april: Sunniva Eidsvoll tar ansvar
U11: Behandles på FS 20. april: Einar Braathen tar ansvar
U16: Vedtas av FS på møtet 23. mars (dette møtet)
U17: avvises
Sak om likelønn og frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen:
Saken behandles på RS 5. desember 2017.
Leif Helland og Liv Guneriussen får i oppgave å jobbe med saken og fremme et
førsteutkast til uttalelse til diskusjon i FS 28. september 2017.
Oversendte saker fra årsmøtet til RS:
U4: En bedre oppvekst i indre by
Gamle Oslo bes om å gå gjennom uttalelsen for å gjøre den byomfattende og fremme
den til behandling på RS.
U7: Nei til nytt storsykehus på Gaustad
Oversendes RS for videre behandling.
Innstilling fra AU på behandling:
U4 behandles på RS 30. mai. Gamle Oslo SV får frist til å levere nytt forslag til
uttalelse til innen 8. mai slik at den kan behandles i FS 18. mai for innstilling til RS.
U7 behandles på RS 30. mai. Uttalelsen sendes til SVs byråd for helse med bestilling å
levere nytt forslag til uttalelse til innen 8. mai slik at den kan behandles i FS 18. mai
for innstilling til RS.
Uttalelser som forslagsstiller skal bearbeide med tanke på ny behandling i FS eller
RS:
U8: Vi trenger en ambisiøs plan for å snu frafallet i VGS
FS ber Grünerløkka konsultere SU og Bystyregruppen og fremme uttalelsen på et
senere tidspunkt.
U 14: Ein skule som reduserer forskjellar
Alna SV bes om å fremme en uttalelse sammen med Grünerløkka til FS.
U 15: Vegvesenets forslag til ny 8- felts motorveg i Groruddalen gjennom bydel Alna.
Alna SV bes om å samarbeide med Østensjø og Bjerke om en omforent uttalelse med
sikte på å ivareta trafikale og byutviklingsmessige hensyn i området. Denne uttalelsen
fremmes for FS for videre behandling.
Innstilling fra AU på behandling:
Fylkesstyret sender påminnelse til forslagsstillerne om å jobbe med bearbeidede
forslag til U8, U14 og U15 og fremme disse til FS når forslagene er klare.
Vedtak:

Alle innstillingene fra AU ble vedtatt.

Solidaritet med rohingya-befolkningen i Myanmar
Den muslimske rohingya-befolkningen har i generasjoner blitt utsatt for
diskriminering og overgrep fra majoritetsbefolkningen i Myanmar og de militære
kreftene der som anser dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh. Siden oktober
2016 har overgrepene stadig tiltatt i styrke og FN rapporter om massedrap,
voldtekter og rasering av landsbyer ovenfor de 1.1 millioner rohingyaer som lever
under apartheid-lignende forhold i Rakhine-provinsen. Uavhengige rapporter er
vanskelig å få tak i, da Myanmars militære har avsperret all adgang til området.
Norge gjør allerede en innsats gjennom diplomatisk arbeid overfor myndighetene i
Naypyidaw og gjennom støtte til humanitært arbeide blant flyktningene som tar seg
over til nabolandene.
Allikevel så ser vi nå at volden tiltar i styrke. Oslo SV vil derfor:
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At norsk UD skal jobbe internasjonalt med å øke presset mot Myanmars
myndigheter.
At Norges støtte til humanitært arbeide for flyktninger fra konflikten skal øke
i omfang.

Konstituering i FS (Vedtakssak)
Konstituering av AU, valg av FSs representantskapsdelegater, kvinnepolitisk leder og
faglig leder.
Konstituering av AU: Innstiller på at AU består av leder og nestledere.
Kvinnepolitisk leder: AU innstiller på Mari Lund Arnem
Faglig leder: AU innstiller på Leif Helland.

Vedtak:

AUs innstilling ble vedtatt.
Valg av FSs 3 representantskapsdelegater
Delegat: Ola Skaalvik Elvevold
Delegat: Liv Guneriussen
Delegat: Mari Lund Arnem

Vedtak:

Vara: Einar Braathen
Vara: Leif Helland
Vara: Ingvild Reymert
Sak 57/17






Kampanjeuken 27. mars til 3. april (Diskusjonssak)
Alle bydelslagene skal ha løpeseddelaksjon i løpet av kampanjeuken.
Studentgjengen oppfordres til å ha minst to aksjoner på Blindern og Hio i løpet av
kampanjeuken (Ane Fidjestøl følger opp).
Oversikt over alle lokallagenes planer:
Følgende lag har bekreftet at de skal ha aksjon 1. april:
Grorud, Frogner, Søndre Nordstrand, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Dette må
vi pushe litt på.
Andre arrangementer:
BU-forum om Fattigdom og levekår i Oslo 27. mars kl 18:30.




Konklusjon:

Alle FS-kontaktene tar ansvar for sine og deltar på aksjonen i sine lag.
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Sagene skal ha medlemsmøte 28. mars med Kari Elisabeth og Sunniva om forskjellNorge. Åpent for alle.
St. Hanshaugen har et åpent møte på Eldorado om Bolig i kveld.

Saker til neste FS 6.4 (Diskusjonssak)
Den politiske situasjonen: Statusrapport fra valgkampgruppen
 Herunder vedtak av valgkampbudsjett
Fylkesstyres innspill til budsjettet 2018
1. mai: Vedtak av paroler og status på festen etter toget
Grupper og nettverk
 Her under nedsettelse av et ad hoc. alderspolitisk utvalg med mandat
Status på skolering – lokallagslederskolering, tillitsvalgtskolering og
valgkampskoleringen
Uttalelser
Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Møtet ble hevet kl. 21.00.

