VEDTEKTER FOR TRONDHEIM SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Stiftet oktober 1975.
Vedtatt på årsmøtet i Trondheim SV 1995 med endringer vedtatt på årsmøtet i 2006,
2007 og 2017 og 2021.
§ 1 Tilknytting til Sosialistisk Venstreparti
Trondheim Sosialistisk Venstreparti er et kommunelag av Sosialistisk Venstreparti (SV).
§ 2 Formål
Trondheim SV skal samordne all SV-virksomhet i kommunen.
Trondheim SV disponerer partikontingent, offentlig støtte, partiskatt og
eventuelle andre inntekter som tilfaller kommunelaget.
§ 3 Organisasjon
Trondheim SV har følgende organer:
* Årsmøtet
* Medlemsmøtet
* Styret
Årsmøtet, medlemsmøtet, og styret har myndighet til å fatte vedtak som er
bindende for partimedlemmene i kommunale ombud.
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er Trondheim SVs høyeste organ. Det består av alle medlemmer i laget.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av januar.
Årsmøtet behandler minst:
1) Politisk og organisatorisk beretning for styret
2) Revidert regnskap for kommunelaget
3) Arbeidsplan og rammebudsjett
4) Innkomne forslag
5) Valg
Innkalling med dagsorden til årsmøtet skal være gjort kjent med minst 4 ukers skriftlig
varsel. Sakspapirer, årsmelding, revidert regnskap og innkomne forslag sendes
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet konstitueres med 2 dirigenter og 2 referenter, og ved behov en redaksjonskomite.
§ 5 Valg
Til å lede kommunelagets virksomhet velger årsmøtet et styre.
Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis.
I tillegg velges 3 styremedlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i rekke.
Årsmøtet skal i tillegg velge ledelse av utvalg, representanter til årsmøtet
og representantskapet i fylkeslaget, valgkomite og 2 regnskapskontrollører.
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Valgkomiteen innstiller til alle valg unntatt ny valgkomite som innstilles av
styret.
Minst én av de forhåndskumulerte på bystyrelista bør ha innvandrerbakgrunn
§ 6 Medlemsmøtet
Medlemsmøtet er Trondheim SVs høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Medlemsmøtet innkalles av styret ved behov, og minst en gang i kvartalet.
Innkalling til medlemsmøtet, med dagsorden, sendes medlemmene senest 1 uke
før møtet skal holdes.
Viktige politiske initiativ utover arbeidsplan og større økonomiske utlegg som ikke er
ført opp i budsjettet fra årsmøtet, skal godkjennes på medlemsmøtet.
§ 7 Styret
Styret står for den daglige driften av kommunelaget.
Styret består av 7 medlemmer:
Leder, nestleder, kasserer og 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i rekke.
I tillegg har Trondheim SU 1 medlem i styret valgt av Trondheim SU. SUs styremedlem møter
med stemmerett på lik linje med de øvrige styremedlemmene.
Leder for faglig utvalg skal være en av styrets 7 medlemmer.

Leder for alle utvalg og nettverk i kommunelaget har tale og forslagsrett på alle styremøter
Minst én av styremedlemmene bør ha innvandrerbakgrunn.
Styret kan ved behov innkalle medlemmene og innvilge dem tale- og forslagsrett.
Styret forbereder saker for medlemsmøtet og årsmøtet i Trondheim SV og koordinerer det
løpende politiske arbeidet i kommunen. Styret har beslutningsmyndighet i saker som ikke
etter vedtektene skal avgjøres av medlemsmøtet eller årsmøtet.
Styret har ansvaret for utgivelse av internt medlemsblad.
§ 8 Partiskatt
Partimedlemmer i lønnet ombud betaler partiskatt til kommunelaget. Styret fastsetter
satsene, som bør holdes på det nivå som er vanlig i partiet ellers.
§ 9 Bystyregruppa
Bystyregruppa skal innen 2 uker før årsmøtet lage en rapport som gir oversikt over,
og kommentarer til, den kommunale virksomheten til partimedlemmer som sitter i
kommunale ombud. Rapporten sendes styret, som har ansvaret for å legge fram
rapporten for årsmøtet. Styret oppnevner forhandlingsutvalg før lokalvalg og vedtar
mandat for forhandlinger om posisjoner og samarbeidsplattform.
Lokallagets leder eller annet styremedlem kan delta på gruppemøter med tale-,
forslags- og stemmerett.
§ 10 Forhandlingsutvalg
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Styreleder i Trondheim SV skal lede forhandlingsutvalget som i tillegg skal bestå
av partiets ordførerkandidat/gruppeleder og minimum 2 representanter fra partiet.
Mandatet skal gi rammer og strategi for forhandlingene basert på vedtatte
valgprogram for Trondheim SV.
Den nyvalgte bystyregruppa, sammen med hele styret, tar endelig
avgjørelse om forhandlingene og det avgjøres ved simpelt flertall.
§ 11 Vedtekter
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall.
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