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Arbeidsplan for Trondheim SV 2021 

2020 har vært et rart og utfordrende år. Det har påvirket både organisasjonen, det politiske arbeidet 

og styrets prioriteringer. Men det har også ført til at både styret og resten av organisasjonen har 

måttet tenke nytt og være kreative i hvordan jobbe politisk og drive organisasjon.   

Det er usikkert hva 2021 vil bringe, det som er sikkert er at det fortsatt trengs et sterkt SV, som vil 

sikre gode felleskapsløsninger, stå på for at kommunen skal være en solid og trygg arbeidsgiver, 

sørge for et stort og mangfoldig kulturliv, og bidra til en inkluderende og raus kommune. SV vil også i 

2021 jobbe for en miljøvennlig kommune, med rettferdig fordeling av godene og fortsette jobben 

med i det feministiske arbeidet. 

I tillegg vil et sterkt SV i Trondheim være avgjørende for resultatet av stortingsvalget i 2021. 

Hovedprioriteringer i perioden: 

-          Styrke medlemsorganisasjonen til Trondheim SV. 

-          Sørge for at medlemmene er godt skolert, og at det finnes et mangfoldig av aktiviteter som de 

kan delta på for å bidra i stortingsvalgkampen. 

-          Fortsette, og ta initiativ til mer aktivitet og samarbeid med organisasjoner det er naturlig for 

Trondheim SV å samarbeide med. 

  

STYRETS OPPGAVER 

Styrets er ansvarlig for den daglige driften av Trondheim SV. Det skal stå for kontakten mellom 

bystyregruppa og medlemsmassen. Og er ansvarlige for å sikre et godt medlemstilbud for 

medlemsmassen. Styret vil derfor i 2021 ha følgende prioriteringer: 

-          Sørge for at medlemmene har mulighet til å delta aktivt i valgkampen. Dersom 

pandemisituasjonen ikke gjør det mulig å gjennomføre en fysisk valgkamp bør det finnes alternativer 

til medlemmer som ikke er aktive på sosiale medier. 

-          Sørge for at byens befolkning er godt kjent med SVs stortingsrepresentanter og politiske 

plattform frem mot stortingsvalget. 

-          Delta og bidra aktivt til å gjennomføre større arrangementer i kommunen som 8.mars, 1. mai 

likelønnsaksjon, pride, krystallnatta, trondheimskonferansen og andre markeringer som er aktuelle 

for partiet. 
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-          Få inn partiskatt. Partiskatt er 10% av brutto inntekt av alle verv medlemmer i Trondheim SV har 

som representant for SV. 

-          Oppfordre medlemmer til å gi bidrag gjennom avtalegiro. 

-          Styret skal dele erfaringer og ressurser med omkringliggende lokallag. 

-          Styret skal sammen med medlemmene finne måter å styrke medlemsdemokrati, 

medlemsarbeid, og sørge for at medlemmene er aktive med både å velge tema og gjennomføre 

medlemsmøter. 

-          Styret skal sikre at medlemmene er godt kjent med bystyrets arbeid, samt bistå bystyregruppa 

både med å vurdere saker som taes opp, samt selv være initiativtaker til nye saker. 

- Opprettelse av utvalg? Samepolitisk - døve - antirasistisk? (modell fra Oslo).  

  

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og kasserer. AU er ansvarlig for å tilrettelettelegge for 

styremøtene og avgjøre eventuelle hastesaker. De står for daglig drift og samarbeid med 

fylkessekretær. AU bør også sørge for et tett samarbeid med fylkeslaget, spesielt med tanke på 

økonomi og oppfølging av ansatte. 

  

BYSTYREGRUPPAS OPPGAVER 

Bystyregruppa er SV representanter i bystyret, de er ansvarlig for å drive god SV politikk i kommunen. 

Og skal i perioden ha følgende prioriteringer: 

-          Sørge for at medlemmene har mulighet til å bidra med innspill og fremme forslag. 

-          Holde styret informert om saker som taes opp til behandling i bystyret. 

  

ORGANISASJONSBYGGING 

Lokallagsstyret hovedoppgave er å utvikle lokal politikk, jobbe for lokal gjennomslag for lagets 

politiske prioriteringer og skolering og oppfølging av medlemmer. Medlemsaktivitet har ikke vært slik 

det var planlagt, siste året har likevel vist at det er mulig å engasjere medlemmer gjennom digitale 

møter. Det merkes likevel at det ikke er fullverdig med medlemsmøter og andre medlemsaktivitet, og 

styret bør prioritere å få i gang dette så fort det er forsvarlig å gjennomføre. 

Det er lett å tenke at pandemien snart er over og at vi kan vente til det skjer før vi arrangerer møter. 
Slik kan vi ikke tenke. For alt vi vet kan dette vare ut sommeren og lengre. Styret bes derfor 
arrangere utemøter i perioder med høyt smittetrykk dersom alternativet er å kansellere, med 
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forbehold om at utemøter anses som ansvarlig i forhold til smittevern. Dette kan f.eks. løses gjennom 
SV-spaserturer. 

 
Alle som går roder, står på stand eller deltar i debatt på sosiale medier kommer til å bli stilt spørsmål 
eller motta kritikk angående de saker som SV presenterer som hovedsaker i kommende periode. 
Styret bes derfor arrangere skoleringsmøter som tar for seg disse hovedsakene når de er presentert, i 
tillegg til  generelle kampsaker som klima, miljø og innvandring, med fokus på å gjøre medlemmene i 
stand til å gi gode svar på spørsmål fra publikum og tilsvar på kritikk fra meningsmotstandere. 

I perioden er Trondheim SVs prioriteringer følgende: 

-          Arrangere medlemsmøter, i første omgang digitialt, eller på arenaer det er mulig å gjennomføre 

smitteforsvarlig. Etter hvert, er det ønskelig å gjennoppta vanlig fysiske medlemsmøter. 

Medlemsmøtene skal i utgangspunktet være åpne for alle, og det skal tilstrebes at medlemsmøte er 

universelt utformet. 

-          Ha egne samlinger for nye medlemmer, spesielt rundt valgkamptider. 

-          Medlemsmøte bør arrangeres slik at det er mulig å fremme forslag, og bidra til å endre norsk 

politikk. 

-          Ha egne arrangementer for medlemmer rundt 8.mars og 1. mai. Til disse arrangementene skal 

det mobiliseres aktivt blant medlemsmassene. 

-          Ta initiativ til den nasjonale likelønnsaksjonen i oktober. 

-          Kartlegge hvordan best mulig mobilisere blant medlemmene. Finnes det mer effektive og 

produktive måter enn mail? 

 

  

 


