
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
  

Forslag til kapittel 4 
Forslag 1 

Forslagstiller Den forberedende vedtektskomiteen 

Dokument Vedtekter 

Plassering § 4-5 B 

Type forslag Tillegg 

Tekst Medlemsmøte 

Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle 

inn til medlemsmøtet med minst to ukers varsel. Medlemsmøte skal 

avholdes innen minst 4 uker med minst to ukers varsel dersom en tredjedel 

av medlemmene i lokallaget krever det. 

Fylkesstyrets innstilling: Vedtas. 

 

Forslag til kapittel 6 
Forslag 2 

Forslagstiller Valgkomiteen 

Dokument Vedtekter 

Plassering § 6-5B 

Type forslag Tillegg 



Tekst § 6-5B legges følgende til: 

Fylkesårsmøtet kan velge inntil tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge 

Fylkesstyrets innstilling: Vedtas. 

 

Forslag til kapittel 10 
Forslag 3 

Forslagstiller Vedtektskomiteen 

Dokument Vedtekter 

Plassering § 10-1B 

Type forslag Endring 

Tekst §10-1B 

Oslo SVs nominasjonskomité velges av Årsmøtet og består av [alt. 1: 5, alt. 

2: 7, alt. 3: 9 og alt. 4: 11] medlemmer etter innstilling fra Fylkesstyret. 

Fylkesstyret innstiller også på leder av komiteen. En av 

nominasjonskomiteens medlemmer skal være representant for Oslo SU, 

foreslått av Oslo SU. Nominasjonskomiteen setter opp forslag til liste ved 

kommune- og stortingsvalg som innstilling til nominasjonsmøtet. 

Fylkesstyrets innstilling: Vedtas med alternativ 3. 

 

Forslag 4 

Forslagstiller Den forberedende vedtektskomiteen 

Dokument Vedtekter 

Plassering § 10-1B 

Type forslag Tillegg 

Tekst Endring i § 10-1B, ny siste setning:   

Årsmøtet skal vedta retningslinjer for hvordan nominasjonsprosessen skal 

gjennomføres utover disse vedtekter.  

Fylkesstyrets innstilling: vedtas 
 

Forslag 5 

Forslagstiller Gamle Oslo 

Dokument Vedtekter 

Plassering § 10-1B 

Type forslag Tillegg 

Tekst § 10-1B endres til følgende:   

Oslo SVs nominasjonskomité skal velges av fylkesårsmøtet 

i mellomvalgsår etter forslag fra fylkesstyret. Komiteen skal bestå av 7 

personer, hvorav én velges som leder av komiteen. Fylkesstyret skal ha 

én representant i komiteen, og SU velger selv sin representant 

i komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. 

Fylkesstyrets innstilling: avvist til fordel for F2 

 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

Lag Dato Kl. Innleder / Tema Fra FS 

St. Hanshaugen 24-jan.    
Frogner 26-jan.  Kari Elisabeth Einar og Olivia 

Ullern 30-jan.  Sunniva Einar kan ikke. 

Gamle Oslo 2-feb. 18.00 Bruker interne innledere Ola stiller. 

Grorud 2-feb. 18:00  Ola kan ikke 

Grünerløkka 4-feb. 12:00 Kari Elisabeth Carl Morten. 

Østensjø 7-feb.  Kari Elisabeth  Susana 

Vestre Aker 7-feb.  Heikki Einar kan ikke. 

Nordstrand 7-feb. 19:00 Petter   
Alna 8-feb. 18:30 Petter Susana 

Søndre Nordstrand 11-feb. 14:00 Petter  
Bjerke 20-feb. 18:30 Kari Elisabeth (kl. 19:30)  
Nordre Aker 15-feb. 19.30 Benjamin  
Stovner 15-feb. 19:30 Kari Elisabeth  

Sagene 1-mar.    
Studentlaget     



 
Snart er det 8. mars, en dag det i år kanskje er enda viktigere enn vanlig å 

markere siden vi som parti ikke var tydelig markert på kvinnemarsjen 21. 

januar, slik MDG og AP var. Samtidig ser vi tydelig at kvinners rettigheter 

er under press, både nasjonalt og internasjonalt.  

Hva trenger vi?  

1) Spille inn paroler 

2) Workshop i forkant av 8. Mars i samarbeid med kvinnegruppa 

3) Planlegge/avtale opplegg før og underveis i toget 

4) Eventuelt arrangement i etterkant/samarbeide med andre 

kvinneorganisasjoner 

5) Fronte feminisme også i 1. maitoget 

Vedtak:  Parolemøtet i Oslo er 9. februar med frist for innspill 31. januar. FS 

stiller seg bak følgende paroler: 

-Rett til hele og faste stillinger!  
-Sexkjøpsloven er vår venn, vi vil aldri skrote den!  
-Rettsikkerheten for kvinner utsatt for overgrep må styrkes!  
-Vi trumfer Trump - internasjonalt abortfond nå!  

 


