
Vedtekter for Tønsberg SV. 
 
 
§1. Tønsberg SV 
 
 
Tønsberg SV er et lokallag for SVs medlemmer i  Tønsberg kommune. Som vedtekter 
for Tønsberg SV gjelder de sentrale partivedtekter / https://www.sv.no/vedtekter) med 
tillegg av punktene nedenfor. 
 
 

§2. Årsmøtet 
Årsmøtet kunngjøres med minst 21 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
må sendes styret seinest 14 dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes 
ut seinest 7 dager før møtet. Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, 
arbeidsplan, innkomne forslag ,og foreta valg av styre og valgkomité. Årsmøtet skal også 
velge representanter til representantskapet i fylkeslaget. Alle medlemmer har møte-, 

tale, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingent må være betalt 14 dager før 
årsmøtet for å regnes som medlem. 
 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning. 
 
 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever det 
eller styret ønsker det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene minst to 
uker før møtet holdes. 
 
 

  
§3. Styret for Tønsberg SV 

Styret består av minimum fem personer. Kommunestyregruppa kan møte i 
styret og gruppeleder med fulle rettigheter. SU har rett på en plass i styret med fulle 
rettigheter. Kvinner skal ha minst 40 % av plassene, og styret bør ha en bred 
representasjon geografisk og sosialt) 
 
Styret består av leder, kasserer og styremedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl 
vedr. andre funksjoner. Styret velges av årsmøtet for et år av gangen. Styret kan 
velge et arbeidsutvalg til å lede arbeidet. Styret kan utpeke arbeidsutvalg. 
 
Det er styret som innstiller landsmøtekandidater i år med landsmøter. 
 
 
 

§4. Medlemsmøter 
Styret holder medlemsmøter over aktuelle tema. Styret må innkalle til medlemsmøte 
dersom 1/3 av styremedlemmene krever det. 
 
 

§5. Kommunalpolitisk arbeid 

https://www.sv.no/vedtekter


Styret utnevner representanter til nominasjonskomite ved kommunevalg.  
Nominasjonsmøtet er åpent for alle medlemmer og listekandidater med tale-, forslags og 

stemmerett.   

Kommunestyregruppa forbereder og behandler kommunalpolitiske saker.  
Kommunestyrerepresentantene må følge SVs vedtatte partiprogram sentralt og lokalt. 

 Viktige og kontroversielle saker legges fram for styret i Tønsberg SV.  
Styret kan også vedta og holde medlemsmøter.  
Styret kan binde SV`s representanter der programmet ikke dekker aktuell 

problemstilling. Eventuelt listesamarbeid baseres på styrevedtak og godkjenning av 
Vestfold SV. Vedtak gjelder for en periode av gangen. 
 
For 2019 vil Tønsberg SV ha to kommunestyregrupper (Re og Tønsberg). Begge gruppene 
har samme rettigheter etter §3 for dette året.  
 
 

§6. Partiskatt 
Medlemmer av Tønsberg SV som har kommunale verv, betaler 10 % av brutto godtgjøring i 
partiskatt til lokallaget. 
 
 

§7. Revisjon 

Revisjon er ikke påkrevd. Årsmøtet kan velge revisorer for revisjon av Tønsberg SVs 
regnskap. 
 
 

§8. Valgkomité 

Årsmøtet velger, etter innstilling fra styret, valgkomité til neste årsmøte. Valgkomiteen 
innstiller på valg av styre og revisorer, samt representanter til representantskapet i fylket. 
 
 

§9. Inkludering 

SV etterstreber en god møtekultur ,hvor inkludering av alle fremmøtte vektlegges. 
Ved årsmøter, medlemsmøter eller andre arrangementer som Tønsberg SV arrangerer, skal 
minst en representant fra styret stå i døra og ønske velkommen til alle som kommer. Den 
ansvarlige skal være spesielt oppmerksom på nye medlemmer og gjester. 
 
 

§10. Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med alminnelig flertall. 
  
Vedtatt på årsmøte i Tønsberg SV 03.11.2018 

 


