
  

Møte FS 8/2015  
 

Tid:  Torsdag 05.05.15 kl. 17:30  

Sted:  Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.   
 
Tilstede: Benjamin Larsen, Carl Morten Amundsen, Einar Braathen, Ezgi Kutal, Kay 
  Asbjørn Schjørlien, Hanne Lyssand, Olivia Salles, Tirill Sjøvoll, Susana 
  Kværndal, Mari Lund Arnem og Ane Fidjestøl (ref.). 
 
Forfall: Theo Koritzinsky og Susana Escobar. 
  

Sak 81/15  Godkjenning av dagsorden (V)  
Vedtak: Dagsorden ble vedtatt, med følgende tillegg: Forslag til høringssvar til 
  NOUen om pelsoppdrett. 
  

Sak 82/15 Godkjenning av innkalling (V) 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
  

Sak 83/15 Godkjenning av protokoll fra FS 7/ 23.04.15 (V) 
Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
  

Sak 84/15 Bussaksjonen 80E 
  Petter Østby fra bussaksjonen 80E innledet til debatt. 
 
Taleliste: Lund Arnem, Salles, Larsen, Schjørlien, Amundsen, Sjøvoll og Østby. 
 
Forslag: Larsen fremmet et forslag om å støtte bussaksjonen 80E med 500 kr. 
 
Vedtak: Oslo SV støtter bussaksjonen 80E med 500 kr. 

  

Sak 85/15 Evaluering av 1. mai (D)  

  Larsen innledet til debatt. Oslo SVs seksjon ble talt til 480 deltakere. 
 
Taleliste: Kværndal, Amundsen, Schjørlien, Lyssand, Lund Arnem, Larsen, Sjøvoll, 
  Braathen og Amundsen. 
   
  Oppsummering: 

 Uklart hva som ble forventet av den enkelte FS-medlem. AU burde 
delt praktiske oppgaver på litt flere. 

 Vi var nok folk til å ha flere paroler. 
 Mere liv i toget: F. eks trommer, håndplakater, ropert, 

pappmasjefigurer, gatemusikanter 
 Vi burde ha hatt programmet klart mye tidligere.  



 Vi må ha et utøvende kulturpolitisk utvalg som kan ta på seg 
oppdrag.  

 Trenger ikke så mye politisk program på festen, heller kultur.  
 Vi må finne en lur måte å fikse mat på. Ikke glem vegetarmat.  
 Planlegge i god tid. 

 
 

Sak 86/15 Strukturmeldinga (D) 
  Sondre Jahr Nygaard, fagligpolitisk ansvarlig NSO, innledet til debatt. 
 
Taleliste: Larsen, Lund Arnem, Kværndal, Jahr Nygaard, Salles, Sjøvoll, Braathen, 
  Jahr Nygaard, Amundsen, Lyssand, Kutal, Schjørlien og Jahr Nygaard. 
 
Forslag: AU får mandat til å lage en uttalelse sammen med Studentlaget. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
  

Sak 87/15 Landstyresaker (V) 
  Det har ikke kommet noen sakspapirer til Landsstyret. 
 

Sak 88/15 Saker fra andre organer (D)  
 

Vedtak: Protokoll fra AU ble tatt til orientering. 
  

Sak 89/15 Saker til neste FS, 26. mai (V) 
 
Taleliste: Kværndal, Salles, Schjørlien 
 
Vedtak: Fylkesstyret møtes etter lokallagsledermøtet og diskuterer  
  landsstyresaker og gjør eventuelle vedtak dersom det er behov for 
  det. 
  

Sak 90/15 Saker til lokallagsledermøtet, 26. mai (V) 
 En veldig kort organisatorisk redegjørelse fra en sentral person om SVs 

sentrale valgkamp. 
 En bolk med innledninger fra fagbevegelsen (fagforbundet) og 

miljøbevegelsen. (Fem minutters appell: Hva er de viktigste sakene, 
hvordan samarbeide lokalt) 

 En del med informasjon om hva lokallagene vil få tilbud om av støtte og 
hjelp fra partikontoret og hva vi forventer av dem.  

 En del med erfaringsutveksling på tvers, deling av tips og triks. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
   

Sak 91/15 Program for valgkampkonferansen 
 
  Fidjestøl la frem et utkast til program. Seminaret avholdes på   
  Elvebredden. Vi serverer lunsj og finner på noe sosialt etterpå. 

 
Det blir noen plenums innledninger og noe program i bolker spesielt 

 tilpasset de to ulike målgruppene aktivister og kumulerte kandidater. 



 
Målet er at alle skal føle at programmet er relevant, og at alle deltakere 

 skal bli trygg på våre hovedsaker og kunne snakke om dette. Deltakerne 
 skal få vite hva som er forventet av dem som aktivister, når ting skjer, 
 hvem de kan kontakte. 

 
Vi må ha mest mulig drilling og praktiske øvelser. Det må lages fakta ark 

 på hovedsakene og andre viktige saker (f.eks eiendomsskatt) 
Viktig med lav terskel: Trenger ikke kunne alt. Vi må gjøre dette veldig 
enkelt, slik at alle føler seg gode nok.  
 

 

Plenum 

 Audun: Dette er vårt hovedbudskap i valgkampen.  

 Hva kan vi lære av Podemos (Lotta eller Podemos Norge)  

 Overbevis en tviler  

 Dette er Oslo SVs toppsaker: Ti min på hver sak. Diskutere retorikk.  

 Spørre om Akhtar kan innlede om integrering – Benjamin tenker ut 

en headline.   

 Ringing – noen fra partiet sentralt. Presentasjon av opplegget: Målgrupper, 

demografi – demonstrasjon. Øve seg.  

 

Aktivistene: 

 Vise ”standsfilmen” fra forrige valg. Landsmøtefilmene.  

 Natursti / sirkeltrening med flere stasjoner:  

o Rollespill: Vanskelige spørsmål – gode svar  

o Invitere kjipinger (unge høyre – fire, fem stykker) 

o Appellverksted 

o Slik verver du ”del godene”-abonnenter 

o Praktisk øvelse: Alle må ha med en lapp med et telefonnummer til en 

som har samtykket til å bli oppringt. Alle lappene legges i en skål og så 

trekker alle en lapp. 

 Kulturinnslag 

 Programquiz  

 

Kandidatsporet:  

 Hvordan gjøre den personlige valgkampen  

o Per Østvold, Hanne Eldby og Guri Riksaasen 

 En liten medieprat med Siri  

 La noen organisasjoner utfordre oss / gi SV beskjed. Prosjekt: Gjøre våre 

tillitsvalgte trygge på vår politikk. Fagbevegelsen. Kvinnebevegelsen. 

Naturvernforbundet. Noen fra idretten.  

 
Taleliste: Salles, Lund Arnem, Amundsen, Larsen, Salles, Amundsen (replikk), Lund 
  Arnem, Braathen, Sjøvoll (replikk), Braathen (svarreplikk), Schjørlien, 
  Amundsen (replikk), Larsen,  
 

Innspill fra FS: 
Vi trenger flere fra fylkesstyret til å bidra med planleggingen. 



Hovedparolene må stå i fokus. 
Bredde – sentrale saker i Oslovalgkampen. (Hva skiller oss fra 
«arbeidspartiet»). 
Skolepolitikk og tillitsreformen – dette bør det være noe på. 
Min hjertesak: Enten i en gruppe eller foran alle. (Kan det filmes?) 
Aktivistsporet kan differensieres mellom newbies og gamliser. 
Ikke ett løp for alle. Sirkeltrening må ikke bli masete. 
Ikke Podemos på denne samlingen. Dette kan vi heller dra inn i FUG sitt 
arbeid.  
Jobbe strategisk: Si noe om sammenhengen mellom valgkampen og det 
som skjer etterpå. 
Konferansen skal skape engasjement. Det skal være et kick. 
Vi legger det opp slik at folk skal forberede seg. Først en innledning med 
de som kan de viktige sakene – senere skal vi bruke dette til å overbevise 
en tviler. 

 
Alle i FS må bidra og ta ansvar for noe: 

 Carl Morten: Retorikk, appell, hvordan man snakker,  
 Benjamin: Innlegg-verksted 
 Mari: Invitere kjipinger (unge Høyre/Venstre) 
 Susana: Programquiz 
 Tirill: Sjauing 
 Olivia, Tirill, Kay Asbjørn: Planlegge programmet  
 Hanne: det som trengs på selve dagen 
 Kay Asbjørn: Kandiat, miljø, bydelspolitikk, filmgreier.  
 Einar: Kan være fandens advokat. Appellverksted. 
 Aleksander Huse – filming. 

 
Sak 92/15 RS: Mandat til byutviklingsgruppen (V) NY 
 

Oslo 2030 
 
Oslo SVs representantskap setter med dette ned et byutviklingsutvalg. 
Utvalget skal arbeide i to etapper. 
 
I første etappe skal utvalget identifisere de viktigste trendene og 
problemstillingene i utviklinga av Oslo som by fram mot 2030. I den grad 
det er relevant skal utvalget også vurdere utviklinga i nabokommuner og 
hensynta denne. Utvalget skal på bakgrunn av dette arbeidet legge fram et 
diskusjonsnotat til representantskapet i september 2015, og innlede til en 
debatt om spørsmål som er prinsipielt interesante for partiet. 
 
I andre etappe skal utvalget legge fram noen scenarier og et 
prinsipprogram som synliggjør og forklarer hvordan Oslo SV vil arbeide 
med byutvikling og sosial boligbygging fram mot 2030. 
 
Utvalget står fritt til å trekke inn ekstern kompetanse og bør arbeide aktivt 
for å skape oppmerksomhet om forslag det fremmer. 
 



Utvalget skal bestå av: Mari Lund Arnem (leder, FS), Tore Syvert Haga 
(Alna), Sigurd Kihl (Sagene), Liv Jorunn Eriksen (Søndre Nordstrand), 
Erna Kahlbom (Frogner) 

 
Taleliste: Lund Arnem, Amundsen, Braathen, Salles, Larsen, Amundsen, Schjørlien, 
  Larsen (replikk), Schjørlien (svarreplikk), Braathen, Lyssand, Larsen. 
 
Forslag: Fremmet av Lund Arnem:  
  «september 2015» erstattes med «november 2015». 
  Fremmet av Amundsen:  
  Stryk følgende ord: «og hensynta denne». Og skrive    
  «nabokommunene». 
  Fremmet av Salles:  
  Gruppen suppleres med Einar Braathen. 
 
Vedtak: Alle forslagene ble vedtatt. Saken sendes til representantskapet. 
  

Sak 93/15 Høringssvar til NOU 2014:15 (V)   
 
  Larsen la frem følgende forslag til Høringssvar til NOU 2014:15 Norsk 
  pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? 
 

Landbruks- og matdepartementet 
  
Høringssvar til NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling 
eller styrt avvikling? 
  
Oslo SV konstaterer at dagens pelsdyrnæring er basert på hold av aktive 
rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt 
naturlige atferdsbehov. Det er også gjentatte ganger avdekket svært 
graverende forhold ved pelsdyrgårder. 
Stortinget fastslo i 2003 (St.meld. nr. 12 2002-2003 s. 169) at næringen 
skulle få 10 år til å bedre forholdene, før man skulle vurdere om hele 
næringen burde avvikles av dyrevelferdshensyn. Oslo SV er av den 
oppfatning at det i løpet av de 12 årene som er gått ikke er gjennomført 
tiltak som sett under ett bidrar til at dyrevelferden er vesentlig forbedret. 
Både rev og mink i oppdrett er aktive rovdyr og biologisk sett lite 
domestiserte. Det er åpenbart svært vanskelig å tilfredsstille disse 
rovdyrenes artstypiske adferd på små arealer med netting. Norsk 
pelsdyrnæring produserer et luksusprodukt som ikke bidrar til 
matsikkerhet i Norge. Det bidrar heller ikke positivt til kulturlandskapet, 
eller til det biologiske mangfoldet. 
Oslo SV slutter seg på bakgrunn til mindretallets innstilling i NOU 2014:15 
og går inn for at pelsdyrnæringen gjennomgår ei styrt avvikling. 
  
Kameratslig hilsen 
Benjamin E. Larsen 
Leder Oslo SV 

 



Vedtak: Forslaget ble avvist. 
 
  Møtet ble hevet: 20:00.  


