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Varsling av årsmøte i Oslo SV 

Til alle medlemmer i Oslo SV 
 
Årsmøtet til Oslo SV blir i år digitalt og avholdes fra fredag til lørdag 5. og 6. mars. Møtet starter kl. 
17.00 fredag og kl. 10.00 lørdag. Innsjekkingen åpner 30 min før møtestart. 

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.  

Hovedsaker 

 
I år er det uttalelser og Oslo SVs valgkampstrategi som er hovedsaker på 
årsmøtet: Fredag skal vi diskutere alle innkomne uttalelser. 

Lørdag er dagen for partileder Audun Lysbakken sitt analytiske foredrag om 
det politiske situasjonen, med påfølgende debatt. Denne dagen skal vi også 
diskutere Oslo SVs valgkampstrategi, som er skrevet av en forberedende 
valgkampgruppe under Arun Ghosh sin ledelse. 

Alle vedtak gjøres denne lørdag. 

Vi oppfordrer alle som kan til å «stikke innom» vårt digitale årsmøte og få 
med seg en innledning eller to, selv om du ikke er delegat. Møtet streames på youtube – så man trenger 
ikke å være innlogget hvis man ikke ønsker ordet. Mer informasjon om dette legges ut på facebook og 
nettsiden før møtet. 

Saksliste  

1. Åpning, konstituering, forretningsorden og dagsorden 
2. Den politiske situasjonen: Uttalelser  
3. Arbeidsplan 
4. Budsjett 2021 
5. Regnskap  
6. Vedtekter 
7. Beretninger fra Fylkesstyret, bystyret og Stortinget 
8. Valgkampstrategi 
9. Valg av Fylkesstyret og Landsstyrerepresentanter 
 
Sakspapirer gjøres tilgjengelig på denne nettsiden etter hvert som de er klar, og senest innen 9. 
februar. 

Tidslinje med frister  

▪ Innkalling og dagsorden sendes ut: 09.02.21 
▪ Alle sakspapirer sendes delegatene og legges ut på nett: 09.02.21 
▪ Lokallagenes frist for å melde inn delegater til partikontoret innen: 25.02.21 
▪ Frist for å sende inn endringsforslag til alle andre saker: 01.03.21 

https://www.sv.no/oslo/arsmote-2021/
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Delegater  

Lokallagenes frist for å melde inn delegater er 25. februar 2021. Årsmøtet består av tilsammen 182 
delegater fordelt slik: 

▪ 150 delegater valgt av lokallagene 
▪ Faste medlemmer av fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og 

byrådsmedlemmer i alt 22 delegater 
▪ 10 delegater fra SU 

 
For kontaktinformasjon til lokallagsleder kontakt Oslo SV på oslo@sv.no eller se våre nettsider: 
www.sv.no/oslo/kontakt/  

Formøte for nye  

Onsdag 3. mars kl. 18.00 arrangerer vi et digitalt formøte for årsmøtet. Her vil vi gå gjennom hvordan 
et årsmøte foregår, hva som kjennetegner god partikultur og hva som trolig blir de viktigste debattene 
på møtet. 

Vedlegg 

 

▪ Gjeldende vedtekter  
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Sunniva Holmås Eidsvoll     Ane Fidjestøl 

Leder av Oslo SV      Fylkessekretær i Oslo SV 
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