
Protokoll fra FS 8/2017 Oslo SV  

 
Dato:   20.04.2017 
Tid:   Kl. 17.00 
Sted:   Hagegata 22, 8. etg  
 
Tilstede: Sunniva Eidsvoll, Carl Morten Amundsen, Hanne Lyssand, Arvinn Gadgil, 

Erlend Tynning Larsen, Telma Langeland Vold (til 17:45), Raifeh Albahleh, Oda 
Sjøvoll, Liv Guneriussen, Einar Braathen (på scype) og Ane Fidjestøl 

 
Forfall: Ingvild Reymert, Mari Lund Arnem og Ola Elvevold. 
 
Gjest:  Petter Eide 
 
Sak 71/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden (Vedtakssak) 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 72/17 Protokoll fra FS 7/2017 05.04.17(Vedtakssak) 
Vedtak:  Protokollen ble vedtatt med følgende kommentar: Arvinn Gadgil sitt navn må 

staves riktig. 
 
Sak 73/17 Valgkampen (Diskusjonssak) 

Status på arbeid med hovedsakene til seminaret. Petter Eide innledet om 
internasjonal solidaritet. 
 

Taleliste: Arvinn Gadgil, Ane Fidjestøl, Einar Braathen, Sunniva Eidsvoll, Carl Morten 
Amundsen, Hanne Lyssand, Arvinn Gadgil, Erlend Tynning Larsen, Raifeh 
Albahleh, Oda Søvoll og Einar Braathen. 

 
 Petter Eide oppsummerte. 
 
Sak 76/17 Kommuneplan (Diskusjonssak)  

Åsmund Strand Johansen innledet om kommuneplanens samfunnsdel og ny 
byutviklingsstrategi. Debatt. 

 
Sak 77/17 Datasikkerhet og personvern (Diskusjonssak) 
  Hanne Lyssand innledet til debatt. 
Taleliste: Ane Fidjestøl, Liv Guneriussen, Arvinn Gadgil, Sunniva Eidsvoll,  
 
Rutiner:  Når lokallag tar ut medlemslisten skal det være nummererte kopier som 

lokallagsleder har ansvar for og sørger for å håndtere på en forsvarlig måte. 
 

Oslo SV arrangerer kurs i kryptering på tillitsvalgtskoleringen. LS-
representantene kommer med bestilling til sentralt på rutiner.  

 

https://drive.google.com/open?id=13H4_ycQEbfX_F-L3m7kV7TlGG6Z-k0pHuHtvTAZ30oc


Sak 74/17 Valgkampseminar og fest (Diskusjonssak) 
Ane Fidjestøl gikk gjennom status på program og fordeling av praktiske 
oppgaver.  
 
Alle kontakter må få sine lag til å mobilisere. Målet er at lag må være 
representert. 
 

Taleleliste: Carl Morten Amundsen og Arvinn Gadgil. 
 
Sak 75/17 Innstillinger til RS 30. mai (Vedtakssak) 

Forslag til dagsorden:  
 Valgkampen 
 Uttalelse om storsykehus på Gaustad 
 Muligens plass til en sak til 

 
Taleliste: Carl Morten Amundsen, Arvinn Gadgil, Erlend Tynning Larsen, Einar Braathen, 

Ane Fidjestøl og Hanne Lyssand.  
 
Vedtak: 

 Konstituering 
 Spørretime 
 Valgkampmobilisering 
 Uttalelse om storsykehus på Gaustad 

 
FS ønsker at Grünerløkka fremmer en uttalelse om svevestøv, men at denne 
skal behandles i Fylkesstyret og ikke Representantskapet.  

 
Sak 79/17  Saker til neste FS 18.5 (Diskusjonssak) 

 Valgkampen 
 Festningen til folket, fremmet av Miljøpolitisk gruppe 
 Innstilling på saker til RS 30. mai 

 
Taleliste: Liv Guneriussen, Hanne Lyssand, Sunniva Eidsvoll, Carl Morten Amundsen, Liv 

Guneriussen, Arvinn Gadgil 
 
Ola Elvevold og Ingvild Reymert forberederuttalelsen og sender den på høring 
til lokallagene. 

 
Vi vil på et tidspunkt be om en orientering fra ordføreren om det 
internasjonale arbeidet i Oslo kommune. AU tar kontakt med ordføreren for å 
finne ut om det passer å ta dette på RS eller et FS-møte. 

 
Sak 78/17 Uttalelser 

 SV for en alternativ Europa- og handelspolitikk (U11).  
Einar Braathen innledet til saken. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B29u38UMIKC9ZW5fQk1oNFd3NE0
https://drive.google.com/open?id=0B29u38UMIKC9ZW5fQk1oNFd3NE0
https://drive.google.com/open?id=0B29u38UMIKC9TjY1VkY3R3BqVDg


Taleliste: Sunniva Eidsvoll, Arvinn Gadgil, Carl Morten Amundsen, Sunniva Eidsvoll, Einar 
Braathen 

 
Forslag: FS avviser uttalelsen, men er positive til at internasjonal gruppe fortsetter å 

jobbe med TISA og bemanningsbyrådirektivet i tråd med vedtak fra 
Landsmøtet. 

 
AU tar en diskusjon på hvordan vi skal få ta denne debatten på en god måte, 
og følge opp det som kom frem i FS. 

 
Sak 80/17 Eventuelt 

  Ingen saker under eventuelt. 

 

Protokolltilførsel, FS 8/2017 

Sak 78/2017. 

FS-medlem Einar Braathen mener sak 78/2017 ikke fikk en akseptabel 

behandling på møtet. Bakgrunn: Braathen, Breivoll og Escobar fremmet 

uttalelsen «SV for en alternativ Europa- og handelspolitikk» for årsmøtet i 

Oslo SV i februar. Årsmøtet vedtok at uttalelsen skulle oversendes og 

behandles i FS. AU og FS ba Braathen om å forberede saken. Dagen før FS-

møtet 20.april sendte Braathen følgende melding på epost til FS: «Ang. sak 78, 

internasjonal uttalelse: jeg har lagt den fram for Internasjonal gruppe, og 

derfra er meldingen at uttalelsen er god og ikke trenger endringer. Fint om de 

i FS som har endringsforslag sirkulerer dem i forkant av møtet.» Det kom 

ingen respons på denne meldingen fra AU eller FS-medlemmer, hverken 

skriftlig eller muntlig, før møtet.  

Behandlingen av saken på selve møtet er kritikkverdig: 1) Saken kom opp som 

siste ordinære punkt på slutten av et tre timer langt møte. 2) Etter Braathens 

korte redegjørelse tok to personer ordet, men deres forslag om at saken ikke 

skulle realitetsbehandles ble ikke tatt opp til votering. Likevel var det dette 

som skjedde: Saken ble ikke realitetsbehandlet.  3) AU-medlemmet som tok 

ordet, uttrykte uenighet i uttalelsens første avsnitt ang. høyrepopulismen. Slik 

uenighet må kunne diskuteres og evt. resultere i skriftlige endringsforslag. En 

slik prosess fikk vi ikke på dette FS-møtet.  

 

 


