
 

 

 
Oslo SVs årsmøte avholdes fredag 3. og lørdag 4. mars 2017, i Hagegata 23 på Tøyen. Møtet starter kl. 
16.30 på fredag med innsjekk fra kl. 16.00 - og møtestart kl. 10.00 på lørdag med innsjekk fra 09.30. Et 
detaljert program legges ut på nettet 24. februar sammen med alle sakspapirer.  
 

I år er det valget og veien fremover som er hovedsaken på årsmøtet: Fredag får vi en 
innledning om Oslo SVs politiske prioriteringer fra førstekandidat Kari Elisabeth Kaski. 
Lørdag legger andrekandidat Petter Eide frem en strategisk plan for valgkampen. 
Startskuddet for påmelding til aktivistkorpset går også på lørdag: Vår avtroppende 
stortingsrepresentant Heikki Holmås skal lede det frivillige aktivistkorpset, og lover at det 
kommer til å bli en morsom valgkamp.  
 
 

Partileder Audun Lysbakken kommer for å innlede om den politiske situasjonen 
nasjonalt og internasjonalt på lørdagen. Vi skal også sette tillitsmodellen på dagsorden, 
SV store prosjekt i Oslo kommune: Innledning ved byråd Inga Marte Thorkildsen. Følg 
med på nettsiden for oppdatert informasjon om programmet. Vi oppfordrer alle som 
kan til å stikke innom årsmøtet og få med seg en innledning eller to, selv om du ikke er 
delegat. 
 

FS fremmer uttalelser om storbypolitikk og alderspolitikk. Vi forventer også at det kommer inn gode 
uttalelsesforslag fra medlemmer og lokallag. Årsmøtet skal dessuten behandle plan for byrådet, valgkampplan, 
vedta arbeidsplan og budsjett, velge nytt styre og ny leder og mye mer.  
 
Onsdag 1. mars kl. 18.00 arrangerer vi et formøte for årsmøtet på Partikontoret i Hagegata 22. Her vil vi gå 
gjennom hvordan et årsmøte foregår, hva som kjennetegner god partikultur og hva som trolig blir de viktigste 
debattene på møtet. 
 
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og alle har tale- og forslagsrett. Det er imidlertid kun delegater som har 
stemmerett. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat.  
 
For kontaktinformasjon til lokallagsleder ring telefon: 452 44 724 / e-post: oslo@sv.no eller se våre nettsider: 
www.sv.no/oslo/kontakt/  

1. Meld delegater til partikontoret innen:                                                                             15.02.17 
2. Send inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet innen:                      15.02.17 
3. Sakspapirer sendes delegatene og legges ut på nettet:                      24.02.17 

 Send inn endringsforslag til alle saker innen:                       28.02.17

 
Med vennlig hilsen 
 
Benjamin Larsen        Ane Fidjestøl 
Leder /S/         Fylkessekretær /S/ 
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Alle vet at vi trenger penger - til dels mye penger - for å drive valgkamp. Våre ambisjoner for Oslo-valget 
er store, og derfor må vi som vanlig appellere til medlemmenes solidaritet og pengepung!  

Den viktigste kilden for innsamling er de faste bidragene vi kan få ved at DU inngår en avtale om en fast 
månedlig overføring fra din bankkonto til Oslo SV.  

Appellen fra oss er at alle medlemmer ser hvor mye de kan tåle å avse til dette. Vi snakker om en åtte 
måneders periode fra februar til september i år. Med 100 kroner i måneden blir dette 800 kroner for 
den enkelte. Hvis 500 medlemmer gjør dette får vi inn enorme 400.000 kroner! Og faktum er at vi har 
over 2000 medlemmer! Og mange av oss har sikkert råd til å avse mer enn 100 kroner hver måned. Hvis 
du skulle foretrekke å sette hele valgkampgaven inn på vår konto som en engangssum er det også mulig.  

Altså – en solidaritetsgave til Oslo SV – jeg håper du blir med !!!! 

 

1. Opprett et fast månedlig trekk i nettbanken din direkte til 

Oslo SVs konto: 8101.24.16024. Du bestemmer selv 

beløpet og når det skal stoppe. 

 

2. Sett inn et engangsbeløp direkte til Oslo SVs konto: 

8101.24.16024 

 

3. Du kan også melde deg på SVs autogiroavtale som du 

finner i dette brevet. Den må leveres tilbake til oss i ferdig 

utfylt stand med ditt kontonummer og signatur. Fordi det 

er administrasjonskostnader knyttet til dette må det 

månedlige beløpet være minst kr 200, men det kan være høyrere:-) Husk å fylle inn Oslo i feltet over 

hvilket fylke du vil støtte. Adresse: Oslo SV, Hagegata 22, 0683 Oslo.  

 
Beste hilsen 
 
 
Bent Fjelddalen 
Oslo SVs innsamlingsansvarlige 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ja, jeg vil gjerne støtte SV i mitt fylke med kr 200 pr mnd 

Takk for at du vil gi din støtte til SV. Det bidrar til aktivitet og organisasjonsbygging i ditt fylke.  

  

  Jeg vil gjerne bidra med et annet beløp enn kr. 200 per måned. Jeg vil gi kr. __________ per måned. 

  Mitt bidrag skal gå til _________________  fylke. 

 

S v a r k u p o n g  
 

    Jeg ønsker å betale med 

  

 

Mottaker: 

Sosialistisk Venstreparti 

 

Mottakers konto: 

7874 05 74948 

 

 

Beløpsgrense pr trekkmåned :……………….. 

(Må være samme som gavebeløp eller høyere. Hvis dette feltet er 

blankt, blir beløpsgrensen satt til kr. 5000,- )  

Beløpet trekkes fra min konto nr: 
Navn: 

……………………………………………………… 

           

 

Adresse: ……………………………………………………… 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.  Postnr/sted: 

……………………………………………………… 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen. (SV sparer bankgebyr på ikke å sende varsel).                           

Sted……………....     Dato ……….……. Underskrift..……………..……………… 

                  
 

KID (fylles ut av SV) 

 

Kupongen sendes til Sosialistisk Venstreparti, Hagegata. 22. 0653 Oslo 

 

 
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om når du støtter SV, vil vi oppbevare informasjon (om at) du har gitt, og gjør oppmerksom 

på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra SV. I henhold til partiloven er Oslo SV lovpålagt å offentliggjøre alle bidrag over kr. 10 000,- . 
SV ønsker åpenhet rundt bidrag til politiske partier og vil på forespørsel, så langt loven tillater det, offentliggjøre navn og beløp til alle bidragsytere. 

 


