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Her følger en oversikt over aktiviteter, arrangementer og systemer vi skal bruke i valgkampen. Mye av 
dette er fortsatt i planleggingsfasen, så vi gjør forbehold om at ting kan endre seg utover våren.  
 

Sommerfestivalen 6.-9. august 
I år blir sommerfestivalen på Haraldvangen i Akershus. Det blir drilling i valgkampbudskap, praktiske 
oppgaver og eget spor for kandidater til valget. Og selvsagt sol, sommer og mye moro! Les mer på: 
www.sv.no/festival.  
 
Kontaktperson: Marthe Høyer 

SV-aktivist 
I mai lanserer vi en side på nettsidene som skal hjelpe flere aktivister inn i SV. Målet er at de som 
kunne tenke seg å bidra, men ikke hører hjemme i et lokallag, skal kunne melde seg til aktivisme på 
nett. Ved å melde seg på, forplikter disse seg til å verve abonnenter til Del Godene og dele SVs 
budskap på sosiale medier. De som er interessert i å være aktive i et lokallag, settes i kontakt med 
lokallagslederen sin. Alle SV-aktivister vil få jevnlige e-poster fra SV sentralt med oppfordring til 
konkrete handlinger, informasjon om aktuelle politiske saker og innhold de kan dele på sosiale medier. 
 
Kontaktperson: Trine Østereng 
 
Kandidatpakka   
Det vil i disse dager sendes ut en skoleringspakke til alle kumulerte kandidater. Denne vil inneholde 
en e-post fra partisekretær Kari Elisabeth Kaski, praktisk informasjon om valgkampen og 4 
skoleringsnotater: 
 

• God retorikk på 1-2-3 
• Lokalt mediearbeid på 1-2-3 
• Slik vinner du debatten på 1-2-3 
• Alliansebygging på 1-2-3  

 
Den videre kandidatoppfølgingen vil skje gjennom SVINT, der det vil komme skolering om 
hovedsakene og forslag til presseutspill, blant annet.  
 
Kontaktperson: Trine Østereng 
 
Valgkampskolering 
Det vil bli laget skoleringsopplegg på hovedsakene i valgkampen, argumentasjonsteknikk og praktisk 
valgkamp til bruk i alle lokallag og for alle medlemmer. Denne sendes ut i løpet av mai.  
 
Kontaktperson: Trine Østereng 

Kandidatnettverket på SVINT 
I starten av mai lanserer vi nytt internkommunikasjonsverktøy. I første omgang begynner vi med et 
nettverk for alle kumulerte kandidater. Det vil bli kanalen for kommunikasjon mellom kandidater og 
sentralt. Vi vil legge ut viktige valgkampdokumenter, skoleringsmateriell og pressepakker fortløpende 
gjennom valgkampen, og det vil være mulig å stille spørsmål og be om hjelp for kandidatene. Alle 
ansatte, fylkesledere, lokallagsledere, sentralstyret og stortingsrepresentanter vi også være koblet på 
for å kunne følge med på kommunikasjonsflyten og bistå kandidatene med den lokale valgkampen. 
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Kontaktperson teknisk: Eirik Randsborg Lie 
Kontaktperson innhold: Endre Flatmo 
 
12 t i l  2-kampanjen  
Kampanjen går i korthet ut på at de lagene som forplikter seg til å stå på stand de fire siste lørdagene 
før valget får tilsendt en sterkt subsidiert valgkampmateriellpakke fra oss. Pakken vil blant annet 
inneholde den sentrale løpeseddelen, Del godene, karameller, buttons og ballonger. Pakken vil 
koste kr 400 for små lag, kr 800 for mellomstore lag og kr 1500 for store lag.  
  
Det vil bli sendt ut påmeldingsskjema til lokal- og fylkeslagene i slutten av mai.   
Pakkene sendes til lagene i begynnelsen av august. 
  
Kontaktperson: Marthe Høyer.  
 
Reisevirksomhet  
Det vil selvsagt være mye reisevirksomhet i valgkampen.  Det er viktig for oss å få til et godt 
samarbeid mellom fylkene og oss sentralt om reisene til de sentrale politikerne i valgkampen.  
Dessverre er vi både færre representanter som kan reise, og vi har mindre ansattressurser til å følge 
opp, så det er nok ikke alle som ønsker besøk som vil kunne få det.  
 
For å lage en best mulig kabal oppfordrer vi dere til å sende forespørsler så tidlig som mulig og senest 
innen 15. mai til invitasjoner@sv.no, og gjerne skissere hva slags opplegg dere planlegger for 
besøket. Send lokallagenes innspill samlet fra fylkeslaget slik at dere kan gjøre en vurdering på hvilke 
besøk dere mener det er viktigst at sentralt prioriterer. 
 
Kontaktperson: Aleksander Eilertsen. 
 
Web2Publishing  
Vi har et løpeseddelsystem, web2publishing.com, der man kan benytte ferdige SV-maler til å lage 
egne løpesedler.  
 
Det vil bli publisert nye maler til lokale løpesedler og lokalprogram innen 1. mai. 
 
Vi kommer til å lage en brukerveiledning og systemet innehar en live-chat-funksjon der man kan stille 
spørsmål til de som administrer systemet. Det er viktig at sekretærene prioriterer å lære seg systemet 
slik at dere kan hjelpe lokallagene i så stor grad som mulig.  
 
Dersom noen lag ønsker å lage løpesedler helt på egenhånd, da kan vi minne om at vi har lagt 
profilelementer og logo her: https://www.sv.no/grafisk-profil/.  
 
Kontaktperson: Olav Magnus Linge.  
 
SVs nettbutikk  
Ønsker dere mer materiell (utover 12 til 2-pakka) kan dette bestilles via vår nettbutikk. Du finner 
lenke til nettbutikken her: http://shop2.eaccount.no/F625039/main.aspx?guest=yes.  
 
Nytt materiell vil gjøres tilgjengelig i nettbutikken fortløpende utover våren. Foreløpig er planen å ha 
tilgjengelig følgende produkter: t-skjorter (rød, grønn og rosa), karameller, handlenett, pappkrus, 
buttons, klistremerker og ballonger (rød, grønn og rosa). I tillegg kommer sentral hovedløpeseddel og 
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Del godene. Det vil også bli laget en enkel presentasjonsløpeseddel av SV som oversettes til ulike 
språk. 
 
Lokallagets kontaktperson vil få tilsendt innloggingsinformasjon som må brukes for å kunne bestille 
varer i løpet av våren. Dersom man trenger å få tilsendt innloggingsinformasjonen før det, kan man 
kontakte nettbutikken på mail: sv@logistikkhuset.no eller på telefon, 63800460. 
 
Kontaktperson nettbutikk: Nora Fjelddalen  
Kontaktperson materiellproduksjon: Olav Magnus Linge. 
 
Del Godene  
Det vil bli gitt ut to utgaver av Del godene før valget – en til vårkampanjen og en over sommeren.  
 
Valgkamputgaven av Del godene blir sendt ut som en del av 12 til 2-kampanjen til lokallagene til 
utdeling på stand og lignende. 
 
Som i 2013 vil SVs medlemmer bli spurt om å rekruttere abonnenter til valgkampavisen Del Godene. 
Disse vil motta to utgaver av avisen og bli ringt opp én gang før valget. Dette er en god måte å finne 
aktuelle sympatisører og velgere på, og drar fordel av at folk allerede har takket ja til å bli kontaktet av 
SV. Vi vil benytte oss av verveslipper og sms-innsending for å verve abonnenter.  
 
Vi hadde gode erfaringer i sist valgkampen med å overbevise potensielle velgere på telefon, og dette 
bidro sterkt til at vi kom over sperregrensen. Det vil organiseres et større sentralt ringeteam i Oslo, og 
noen mindre ringeteam i de andre store byene.  
 
 
 
Vi gleder oss til å drive valgkamp med dere! 
 
Ikke nøl med å ta kontakt med oss på partikontoret dersom dere lurer på noe. Vårt sentralbord 
kan nås på 21933300 og eller post@sv.no 
 
 
Hilsen alle oss på partikontoret  
 
 


