
VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV – med virkning fra 4. febr. 2017 

§1 NAVN 

Partiets navn er Vestfold SV – Vestfold Sosialistisk Venstreparti 

§2 FORMÅL 

Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. 

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger 

 § 3 MEDLEMSKAP 

Medlemskap tegnes normalt i et lokallag. Dersom slikt ikke finnes eller det er særskilte 

grunner til det, kan medlemskap tegnes direkte til Vestfold SV. 

Medlemskap kan bare tegnes individuelt. 

For å ha stemmerett i fylkespartiets organer må man ha betalt kontingent innen en frist som 

vedtas av fylkesstyret. (Evt. innen 3 uker før årsmøtet eller nominasjonsmøtet) 

§ 4 TILLITSVALGTE 

I alle partiets valgte organer skal det være minst 40 % kvinner. 

 

§ 5 FYLKESÅRSMØTET 

5.1 TIDSPUNKT 

Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kan i særlige 

tilfeller bestemme at møtet skal holdes i mars. (Evt. på et annet tidspunkt) 

5.2. DELEGATER 

Lokallaga velger delegater til fylkesårsmøtet i forhold til antall medlemmer pr. 31.12. året før. 

Alle lag kan være representert med minst 2 delegater. Lokallag som har mer enn 15 

medlemmer har dessuten rett til ytterligere en representant pr. påbegynte 15 medlemmer 

utover de første 15: 

0-15 medlemmer: 2 delegater 

16-30 medlemmer: 3 delegater 

31-45 medlemmer: 4 delegater 

Osv. 

5.3 SUs REPRESENTASJON 

Vestfold SU kan delta med 2 delegater med fulle rettigheter. Dersom SUs medlemstall pr. 

31.12. foregående år overstiger 100, kan det velges 1 delegat pr. påbegynte 50 medlem. 

5.4 GJESTER 

Fylkesstyret kan invitere gjester fra omkringliggende fylkespartier og/eller organisasjoner til 

årsmøtet. 



5.5 RETTIGHETER PÅ ÅRSMØTET 

Fulle rettigheter på årsmøtet har: 

a) Alle valgte delegater fra laga og SU 

b) Fylkesstyret (med unntak for avstemming om beretning og regnskap) 

c) Landsstyrerepresentanten fra Vestfold 

d) Fylkestingsgruppas leder og stortingsrepresentant fra Vestfold SV 

Alle medlemmer av Vestfold SV og Vestfold SU har tale og forslagsrett på årsmøtet. 

Årsmøtet kan innvilge andre talerett etter forslag fra delegater med fulle rettigheter. 

 

5.6 FRIST FOR INNKALLING 

Fylkesstyret skal innen utgangen av kalenderåret det er valgt, sende melding til lokallaga om 

dato for årsmøtet og tidsfrist for innsending av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, 

samt tidsfrist for innsending av delegater fra lokallaga. 

5.7 ANDRE FRISTER 

Seinest 2 uker før årsmøtet skal følgende sendes lokallaga og andre med fulle rettigheter, 

samt partiet sentralt: 

• Dagsorden 

• Forretningsorden 

• Revidert regnskap 

• Arbeidsplan 

• Beretning 

• Evt. forslag til vedtektsendringer 

• Innkomne forslag 

• Valgkomiteens innstilling 

• Navn på lokallagas delegater 

Forslag til uttalelser som tar opp dagsaktuelle tema kan leveres direkte i årsmøtet. 
 

5.8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når landsstyret, fylkesstyret eller lokallag som 

representerer minst 1/3 av medlemmene, krever det. 

Delegater til ekstraordinært årsmøte skjer ved nyvalg i lokallaga. For øvrig følges vedtektenes 

§5 så langt disse passer. 

5.9 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV FYLKESÅRSMØTET 

Fylkesårsmøtet behandler som et minimum disse sakene: 

• Beretning fra fylkesstyret og evt. utvalgsledere/kontaktpersoner (kfr 5.10) 

• Revidert regnskap og budsjett 

• Arbeidsplan 

• Innkomne forslag 

• Valg 



5.10 VALG 

Årsmøtet skal velge følgende: 

• Leder for 2 år av gangen 

• Nestleder for 2 år av gangen, men slik at leder og nestleder velges ulike år. 

• Øvrig fylkesstyre på 3 personer + 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Disse 

møter fast, og gis stemmerett ved forfall fra faste medlemmer. Velges for et år av 

gangen. 

• Utvalgsledere/kontaktpersoner for faglig politikk, internasjonal politikk, miljøpolitikk 

og kvinnepolitikk. Utvalgsledere/kontaktpersoner møter i fylkesstyret med tale- og 

forslagsrett. Velges for 2 år av gangen. 

• Kandidat til landsstyret med 3 vararepresentanter, kfr. § 4, i år med landsmøte 

• Valgkomite etter innstilling fra fylkesstyret 

• 2 revisorer 

• Valg av delegater til landsmøtet i år med landsmøte, kfr. § 9 

• I år før fylkestings- eller stortingsvalgår velges en nominasjonskomite bestående av 5 

medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 

5.12 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 

Ved konstituering av årsmøtet vedtas en forretningsorden. Det skal velges dirigenter, 

sekretær(er) og valgkomite, samt evt. andre komiteer. Valgkomiteen bør ha minst et medlem 

fra den forberedende valgkomiteen. 

 

5.13 SÆRSKILT OM ØKONOMISKE FULLMAKTER 

Leder eller nestleder i leders fravær har de økonomiske fullmakter på vegne av Vestfold SV. 

Ansatt sekretær har selvstendig økonomiske fullmakter på vegne av Vestfold SV. 

 

 

§ 6 REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av: 

• Fylkesstyrets faste medlemmer (5) 

• De saksansvarlige for faglig/internasjonal/miljø/kvinnepolitikk 

• Landsstyrerepresentanten 

• 1 delegat fra hvert lokallag/Etter sammenslåing 2 delegater pr. lokallag 

(Innføres gradvis parallelt med at laga slår seg sammen. Gjelder for hele fylket senest innen 2019) 

• Lederen for fylkestingsgruppa 

• 1 representant for Vestfold SU 

Stortingsrepresentant har møte-, tale og forslagsrett i rep.skapet. 

  



§ 7 FYLKESSTYRET 

• Fylkesstyret står for den kontinuerlige politiske og organisatoriske drift av 

fylkespartiet. 

• Fylkesstyret skal iverksette alle vedtak i årsmøte og representantskap. 

• Fylkesstyret tar stilling til løpende politiske og organisatoriske spørsmål, så langt disse 

ikke bryter med vedtatt politikk fra årsmøte eller representantskap. 

• Fylkesstyret kan velge et AU til å forestå løpende drift, og til å forberede 

fylkesstyremøter og representantskapsmøter, samt årsmøtet. 

• Fylkesstyret kan velge medlemmer til styre i Sosialistisk Opplysningsforbund, dersom 

dette etableres i Vestfold. 

• Fylkesstyret skal innstille på alle komiteer på fylkesårsmøtet, samt på 

forretningsorden, dagsorden, beretning og regnskap. Fylkesstyret kan foreslå 

uttalelser til årsmøtet. 

• Fylkesstyret skal forestå alle ansettelser i fylkespartiet. 

• Fylkesstyret kan sette ned faste eller ad.hoc-utvalg. 

• Fylkesstyret skal arbeide for å styrke organisasjonen og danne nye lag der det er 

grunnlag for det. 

 

§ 8 FYLKESTINGSGRUPPA 

Fylkestingsgruppa består av partiets fylkestingsrepresentant(er) og vararepresentanter, samt 

fylkespartiets leder og en representant valgt av representantskapet. 

Fylkestingsgruppa og fylkesstyret har samlet ansvar for partiets politikk i fylket. I saker hvor 

man ikke kommer til enighet i fylkestingsgruppa, skal fylkesstyret sammen med 

fylkestingsgruppa fatte endelig vedtak. 

Fylkestingsgruppas regnskap legges inn som en del av fylkestingsgruppas beretning for 

fylkesårsmøtet. 

§ 9 LANDSMØTEDELEGATER 

I år med landsmøte innstiller fylkesstyret overfor fylkesårsmøtet på sammensetting av 

landsmøtedelegasjon, etter forslag fra lokallaga. Lokallaga og SU må foreslå delegater av 

begge kjønn. 

Fylkeslagets Landsstyrerepresentant møter på Landsmøtet i tillegg til de valgte delegater. 

Med basis i antall delegater fylkespartiet har krav på velges: 

- Delegat nr. 1 – Fylkesleder (delegasjonsleder) 

- Delegat nr. 2 – Fra det største laget 

- Delegat nr.3 og 4 – Fra lag med over 20 medlemmer 

- Delegat nr. 5 og 6 – Fra lag med under 20 medlemmer 

- Delegat nr. 7 – primært fra Vestfold SU dersom det er i funksjon 

 



 

§ 10 NOMINASJON 

10.1 Komite 

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøtet året før fylkestings- og stortingsvalg, 

kfr. § 5.10 

Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-fylkeslag, skal 

disse være representert i komiteen. Nominasjonskomiteen skal legge opp til høy grad av 

medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. 

10.2 Prosess 

Nominasjonskomiteen skal på et tidligst mulig tidspunkt utarbeide ei liste med aktuelle navn 

i ikke-prioritert rekkefølge. Denne sendes lokallaga og Vestfold SU. Lista kan gjerne ha flere 

navn enn det endelige antallet som skal til for ei liste. 

Lokallaga og SU oppfordres til å foreta en prioritering mellom kandidatene som er foreslått, 

og sende denne inn til komiteen. I dette arbeidet bør det stimuleres til bred deltakelse fra 

medlemmene, gjerne i form av en uravstemming blant medlemmene i laget. 

Det kan gjerne fremmes nye forslag på kandidater. 

10.3 Forslag 

Til nominasjonsmøtet skal det foreligge både en innstilling fra nominasjonskomiteen, og en 

samla oversikt over de prioriterte innspillene fra lokallaga. 

Komiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse (kfr. vedtektenes § 4) og bred 

geografisk representasjon. 

10.4 Frister 

Nominasjonsmøtet avholdes seinest innen utgangen av februar i valgåret. Fylkesstyret kan, 

dersom det foreligger særlige grunner til det, fastsette et annet tidspunkt for møtet. 

Nominasjonskomiteens innstilling og den samla oversikten fra laga/SU oversendes 

nominasjonsmøtet seinest 30 dager før møtet. 

Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallaga og SU seinest 30 dager før møtet. 

10.5 Delegater 

Nominasjonsmøtets sammensetting er identisk med fylkesårsmøtet, kfr. § 5.2 og § 5.3 

Kun valgte delegater fra lokallaga og SU har stemmerett. 

Alle medlemmer av Vestfold SV og Vestfold SU har tale og forslagsrett på nominasjonsmøtet. 

 



§ 11 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Møter i Vestfold SV innkalles normalt med minimum 1 ukes varsel, vedlagt saksliste. Det 

føres protokoll fra møtene. 

 

§ 12 PARTISKATT 

Lønn eller honorar for offentlige tillitsverv på fylkesnivå beskattes med 10 % til fordel for 

fylkeslaget. Omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste eller andre godtgjøringer (Skyss o.a.). 

 

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektene for Vestfold SV kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til årsmøtet må 

være framsatt seinest 3 uker før møtet. Etter dette kan ikke nye forslag framsettes. 

 

 


