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Styrets sammensetning 
Etter årsmøtet 2018 har styret bestått av: 
 
Arbeidsutvalget 
Leder Bjarne Rohde 
Nestleder Katrine Boel Gregussen 
Kasserer Hilde Lange 
 
Fylkesstyret 

Tromsøregionen Gunhild Johansen, Tromsø. Vara: Svein-Egil Haugen, Karlsøy. 

Nord-Tromsregionen Pål S Mathiesen, Skjervøy. Vara: Helga Wigdel, Tromsø 

Sør-Tromsregionen Eva Marie Storø, Kvæfjord. Vara: Dan Terje Nytrem, Harstad. 

Midt-Tromsregionen Benedicte Rørholt, Målselv. Vara: Karl-Johan Olsen, Dyrøy 

Sosialistisk Ungdom Matias Kjærstad 

Fylkestingsgruppa Edvin Eriksen, Vara: Ellen Øseth 

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes 

 

Troms SVs medlemmer i felles utvalg med Finnmark SV: 
Nominasjonskomite: Gunhild Johansen, Tromsø og Pål S. Mathiesen, Skjervøy. 

Programkomite: Edvin Eriksen, Harstad og Reidun Heggen, Tromsø. 

Vedtektskomite: Bjarne Rohde, Tromsø og Ina Aanesland, Senja. 

Valgkomite: Ellen Øseth, Tromsø og Torgeir Knag Fylkesnes, Stortinget 
 
31.12.2018 hadde vi 562 medlemmer i Troms SV. 

Aktivitet 
Arbeidsutvalget har i 2018 har avholdt møter ved behov, og ellers saksbehandlet på e-post og 
messenger. Fylkesstyret har avholdt 9 møter og behandlet 86 saker. 
 
Prosessen med fylkessammenslåingen har vært tidkrevende for fylkeslaget i år. Store deler av året 
ble prosessen satt på vent fordi vi avventet ny behandling i Stortinget. Vi er fortsatt uenige i 
resultatet av regionreformen, men har gjort vårt aller beste for å sørge for at prosessen innad i 
partiet skulle være god. 

Vi har deltatt i felles komiteer med Finnmark SV i forberedelsene til sammenslåing av fylkeslaga og 
nominasjon og fylkesvalgprogram til fylkestingsvalget i 2019. 

Ja til Nord-Norge-rådgiver Pål Julius Skogholt gikk i september 2018 ut i 100% permisjon for å ivareta 
verv i kommunepolitikken i Tromsø. Fylkeslaga i Nord-Norge ble enige om ikke å erstatte han med en 
vikar umiddelbart, men heller bruke dette økonomiske handlingsrommet til å sørge for to 



valgkampsekretærer i 2019. 
 
I løpet av året har vi satt ned et landsbruksutvalg som har jobbet med politikkutvikling på 
landbruksområdet. 
 
Som en del av satsingen på lokallag fra sentralt ble Harstad SV gitt ekstra oppfølging fra partikontoret 
i form av bistand til å planlegge og gjennomføre en medlemsrettet aktivitet. Vi har også valgt å gi 
ekstra støtte til Senja SV i forbindelse med kommunesammenslåingen de står i, tilsvarende den 
Harstad SV har fått fra partiet sentralt. Denne satsingen ble dessverre utsatt til januar 2019. 

Økonomi 
Som følge av en del avventing av fylkessammenslåingen, har ikke fylkeslaget brukt mye penger ut 
over fylkesårsmøte, som jo er en stor budsjettpost. Fylkesårsmøtet 2018 kostet en del ekstra på 
grunn av at det var et felles møte med Finnmark SV, og det var besluttet å dele kostnader 
forholdsmessig etter deltakere. Troms SV har derfor et stort overskudd på kr 368 908,89, noe som gir 
et godt grunnlag for å drive valgkamp i 2019. Det må også påregnes en del merkostnader med 
sammenslåing i 2019. 
 
Representasjon 

Troms SV har vært representert i landsstyret v/fylkesleder Bjarne Rohde, med nestleder Katrine Boel 
Gregussen som 1. vara, Pål Matiesen som 2. vara, og Gunhild Johansen som 3. vara. Ellen Øseth har i 
tillegg vært 1. vara til direktvalgt landsstyremedlem Ottar Michelsen fra Sør-Trøndelag. 

Fylkestingsgruppa har bestått av Ellen Øseth og Edvin Eriksen. Ellen sitter i plan-og 
økonomikomiteen, og Edvin sitter i utdanningskomiteen. SV er i opposisjon i fylkestinget, men er 
svært aktive. SV leverer selvstendige forslag, spørsmål og interpellasjoner, samt deltar i mange 
debatter.  
 
Torgeir Knag Fylkesnes er valgt inn fra Troms SV på Stortinget og har blitt en tydelig og nasjonal 
stemme fra laget vårt. Troms SV spilte han inn til nestledervervet i partiet, og han er nå en av to 
kandidater til vervet før landsmøtet i mars 2019. 

Avslutning 
Vi har hatt som mål å være tilgjengelige for alle våre medlemmer. Vi har i perioden behandlet og 
innvilget økonomiske søknader til lokallagsaktivitet. Vi har vært tilstede på flere større 
arrangementer i lokallagsregi og setter stor pris på å bli invitert. 
 
Fylkesstyret takker for tilliten vi har fått som det foreløpig siste fylkesstyret i Troms SV. Vi takker også 
for godt samarbeid med alle våre engasjerte medlemmer. 


