
 
 
Hvorfor har vi kjønnsdelte formøter 
Begrunnelsen for formøter er at vi vet at kvinner og menn har helt ulike forutsetninger til å 
delta i både sosiale og formelle settinger. Ofte er det lettere og mer naturlig for mange 
menn å ta mye plass, mens det kan være høyere terskel for kvinner å ta den samme plassen.  
 
Slik ønsker vi ikke å ha det i SV. Vi vil at alle skal ha like muligheter til å delta både i politiske 
diskusjoner og i sosiale settinger. Derfor brukes formøter til å bevisstgjøre mennene i SV på å 
ikke ta for mye plass, mens kvinneformøtene skal bidra til å gjøre SV til en tryggere arena for 
oss kvinner, hvor vi sammen kan støtte hverandre og hjelpe hverandre med å ta plass.  
 
En annen viktig del av formøtene er å bevisstgjøre både kvinner og menn på hva seksuell 
trakassering og overgrep er, og hvordan man skal forholde seg til dette dersom man ser, 
opplever eller har mistanke om at dette skjer på et SV-arrangement. 
 
Delegater 
Årsmøtet er satt sammen av 150 delegater fra lokallagene med tale, forslags- og 
stemmerett. Hvor mange delegater ditt lokallag har er avhengig av medlemstallet i lokallaget 
pr 31.12.17. Fylkesstyret, Oslos stortingsrepresentanter (og regjeringsmedlemmer når vi har 
det), byråder og faste medlemmer av bystyret er direktevalgte delegater på Årsmøtet. I 
tillegg har Oslo SU ti delegater. 
 
Hvis lokallaget ikke har fylt opp sin delegasjon, kan andre medlemmer fra dette laget få 
delegatstatus med stemmerett etter første mann til mølla-prinsippet. 
 
Observatør 
Alle medlemmer har, som ikke er delegater har tale og forslagsrett, og får dermed status 
som observatør. 
 
Konstituering  
Under konstitueringen blir det valgt ordstyrere, referenter og en redaksjonskomite som skal 
arbeide på årsmøtet, i tillegg blir innkalling og dagsorden vedtatt.  
 
Forretningsorden  
Forretningsorden er kjørereglene for møtet. Den sier noe om hvor lang taletid det er, hvor 
mange replikker det normalt er osv. 
 
Uttalelser 
På hvert årsmøte bli det vedtatt en rekke uttalelser om viktige politiske saker der vi ønsker å 
vedta ny politikk eller uttale oss sterkt om en sak vi mener det er viktig å si noe om. I og med 
at det ofte kommer inn flere forslag til uttalelser enn det er tid til å behandle har Fylkesstyret 
på forhånd laget en innstilling om hvilke uttalelser de mener det er viktig å vedta på 
årsmøtet. Denne avgjørelsen kommer før vi setter i gang debatten om uttalelsene, og de 
som er enig med FS må opprettholde sitt forslag. 



 
Beretning 
Beretningen er de forskjellige organene i Oslo SV sin fortelling om hva man har gjort i året 
som gikk. I debatten som følger disse innledningen kan man komme med ros og ris. 
 
Arbeidsplan 
Arbeids- og organisasjonsplanen slår fast hva som skal være Oslo SVs viktigste 

organisatoriske prioriteringer i fireårsperioden. Denne planen rulleres på hvert årsmøte. 

Arbeids- og organisasjonsplanen sier hvordan hele organisasjonen skal prioritere kreftene 
våre og hvilke strategiske mål vi skal nå i den kommende perioden.  
 
Budsjettet 
Budsjettet for kommende år skal følge opp de prioriteringene vi har gjort i arbeidsplanen. I 
mellomvalgsår prøver vi å spare mest mulig til den kommende valgkampen året etter. 
 
Vedtekter 
Vedtektene er Oslo SVs lover. Fristen for å fremme endringsforslag til vedtektene gitt ut 6 
uker før årsmøtet, 19. januar. Det kom inn 3 forslag. Disse må bli vedtatt med 2/3 dels 
flertall for at de skal gjelde. 
 
Valg  
Årsmøtet skal velge fylkesstyre og nominasjonskomite som skal foreslå en liste for det 
kommende bystyret. Denne skal vedtas på et nominasjonsmøte i desember. Fristen for å 
komme med alternative kandidater til de som er foreslått til styret og nominasjonskomiteen 
er innen møtet heves på fredag 2. mars. 
 
Voteringsorden 
Ordstyrerne legger til rette for votering, ofte samlet i en bolk helt på slutten av årsmøtet. 
Dersom delegatene har innspill til dette kan de ta ordet «til forretningsorden». I vedtak av 
uttalelser legges redaksjonskomiteens innstilling til grunn, og dersom man er i uenig må 
dette vises ved stemmetegn. Ofte stemmes det over alle forslag til samme uttalelse under 
ett. 
 
Innstille 
For å sikre en mest mulig ryddig årsmøteprosess bli alle endringsforslag først behandlet av 
en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen innstiller enten et forslag vedtatt eller avvist, og 
sier dermed hva de mener om forslaget. Innstillinga er rådgivende, årsmøtet velger selv om 
forslagene skal vedtas eller avvises.  
 
 


