
 

Vedtekter for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 
 

Sist endret 13.september 2014 

 
§ 1 

 

Disse vedtektene for Sosialistisk Venstreparti i Sør-Trøndelag, er å regne som tillegg til de vedtatte 

vedtekter for landspartiet. I tvilstilfeller er landspartiets vedtekter gjeldene. 

 
§ 2 

 

Fylkeslaget har følgende organer: 

· Årsmøtet. 

· Representantskap. 

· Styre. 

· Arbeidsutvalg 

· Utvalg satt ned av årsmøtet, representantskapet eller styret 

 

Årsmøtet og representantskapet har myndighet til å fatte vedtak og til å binde partimedlemmer i 

fylkeskommunale ombud. 

 
§ 3 

 

Fylkesårsmøtet er Sør-Trøndelag SVs høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar hvert 

år. 

På fylkespartiets årsmøte møter representanter valgt av lokallag, slik at hvert lag sender 1 

representant for de første 10 påbegynte medlemmene, deretter 1 representant for hvert 10. 

påbegynte medlem inntil 100 medlemmer, deretter en representant for hver 20. påbegynte medlem 

(slik at 11 medlemmer gir 2 representanter, 21 medlemmer gir 3 medlemmer,... 101 medlemmer til 

11 representanter, 121 gir 12 representanter). Medlemstall per 31.12 året før legges til grunn. 

 

Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer med tale- og forslagsrett. Fylkesårsmøtet kan gi fulle 

rettigheter til representanter fra kommuner uten lokallag etter samme forholdstall som for lokallag. 

 

Fylkesårsmøtet kan gi fulle rettigheter til representanter som ikke er valgt av lokallagsårsmøtene 

dersom vedkommende lag ikke stiller med full kvote. 

 

Sosialistisk Ungdom møter med inntil 10 representanter beregnet etter medlemstall etter samme 

beregning som for lokallagene. 

 

Fylkesstyret møter på årsmøtet med fulle rettigheter. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett 

i avstemning om regnskap og beretning. 

 

Fylkesårsmøtet behandler minst: 

· Beretning. 

· Revidert regnskap. 

· Arbeidsplan. 

· Innkomne forslag. 

· Valg. 

 

Innkalling til fylkesårsmøte og dagsorden sendes laga og SV sentralt senest 30 dager før årsmøtet 



holdes. Beretning, revidert regnskap, vedtektsendringer og innkomne forslag sendes laga og SV 

sentralt minst én uke før årsmøtet. Forslag til årsmøtet skal være hos fylkesstyret senest 14 dager før 

årsmøtet. 

 
§ 4 

 

Til å lede fylkesstyrets virksomhet velger årsmøtet et styre. Leder, nestleder og kasserer velges 

enkeltvis og utgjør fylkesstyrets arbeidsutvalg. 

 

I tillegg velges: 4 styremedlemmer og 5 varamedlemmer i rekke. Samtlige medlemmer av 

fylkesstyret velges for to år, men rolle i styret kan endres i løpet av denne perioden. Leder og 

nestleder bør ikke være på valg samme år. Fylkesstyret skal fortrinnsvis være geografisk fordelt og 

bestå av minst 3 av hvert kjønn. Leder og nestleder skal være av ulikt kjønn. 

 

SU og fylkestingsgruppa velger begge en representant som møter med fulle rettigheter. 

 

Landsstyrerepresentanten skal være medlem av fylkesstyret. Sør-Trøndelag SVs medlemmer av 

Storting og regjering, samt ledere av utvalg tiltrer fylkesstyret, repskap og årsmøte med tale- og 

forslagsrett. 

 

I tillegg velger årsmøtet 2 regnskapskontrollører med 1 vararepresentant og en valgkomite 

bestående av leder, minimum to medlemmer og én representant oppnevnt av SU.: 

 
§ 5 

 

Representantskapet er Sør-Trøndelag SV s høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet 

innkalles av fylkesstyret etter behov og minst 2 ganger pr. år. Innkalling til representantskapet med 

dagsorden skal sendes medlemmene og lokallagene minst en uke før møtet holdes. Viktige politiske 

initiativ og større økonomiske utlegg som ikke er vedtatt på årsmøtet skal godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 

 

Representantskapet i Sør-Trøndelag SV består av: 

 

· Fylkesstyret 

· 1 repr for lokallag under 20 medlemmer. 

· 1 repr for hvert 20 påbegynte medlem inntil 100, deretter en representant for hvert påbegynte 40 

(slik at 21 medlemmer gir 2 representanter, 41 medlemmer gir 3 repr., 141 medlemmer gir 7 

representanter). 

 

· Sosialistisk Ungdom møter med inntil fem representanter beregnet etter medlemstall etter samme 

beregning som for lokallagene. 

 

· Ledere av utvalg nedsatt av fylkesårsmøtet 

 

For lokallag med flere representanter skal det være så lik kjønnsbalanse som mulig. For lokallag 

med en representant, skal representant og første vararepresentant ha ulikt kjønn. 

 

Representantskapsmøtene er åpent for alle medlemmer med tale- og forslagsrett. 

 

Representantskapet kan gi fulle rettigheter til representanter fra kommuner uten lokallag etter 



samme forholdstall som for lokallag. På representantskapsmøtene skal det være reisefordeling. 

 
§ 6 

 

Nominasjonsmøtet har samme delegatfordeling som årsmøtet. 

 

Innkalling til nominasjonsmøtet, med oversikt over hvor mange delegater lokallaget har, skal være 

lagene i hende senest 30 dager før møtet. 

 

Nominasjonskomite settes ned av årsmøtet året før nominasjonsmøtet. Fylkesstyret innstiller på 

nominasjonskomite overfor årsmøtet. 
 

§ 7 

 

Fylkesstyret er ansvarlig for den daglige driften av fylkeslaget. Fylkesstyret skal virke som et 

koordinerende organ for å styrke lagas og partiets virksomhet. Arbeidsutvalget skal forberede 

møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkestyret som ikke er av prinsipiell karakter. 

 

Fylkesstyret skal arbeide for å danne nye lag der det er grunnlag for det. 

 

Fylkesstyret forbereder saker for representantskapet/ årsmøtet i Sør-Trøndelag SV. Fylkesstyret har 

beslutningsrett i saker som ikke etter vedtektene skal avgjøres av representantskap eller årsmøtet 

 
§ 8 

 

Partimedlemmer i fylkeskommunale lønnede ombud betaler partiskatt til fylkesslaget. Fylkesstyret 

fastsetter satsene som bør holdes på det nivå som er vanlig i partiet ellers 

 
§ 9 

 

Fylkestingsgruppa, landsstyrerepresentanten og utvalgene skal til årsmøtet lage en beretning fra sitt 

arbeid, som legges ved fylkesstyrets beretning. 

 
§ 10 

 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Oppheving eller endring krever 2/3 

flertall. Endringer i vedtektene gjøres gjeldende umiddelbart etter at årsmøtet er hevet. 

 
§ 11 

 

Medlemmer som har anledning til det, bør være fagorganisert. 


