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Kom iteen  h ar bestått  av: 

 

Mon a Fagerås  (Nordland, leder) 

Mizan u r Rah am an  (Oppland) 

P ål J u lius  Skogh olt  (Troms) 

Tin a Åsgaard  (Hordaland) 

An n eken  Skaara  (SU) 

 

Aleksander  Dypvik Myklebust  (sekretær ) 

Forslag 1 

Forslagsst iller  Audun Lysbakken og Silje Schei Tveitda l 

Dokument  Vedtekter  

Plasser ing §1.1 

Type forslag Endr ing 

Tekst  «Par t iets navn er  SV - Sosia list isk Venst repar t i på  norsk og SG - 

Sosia lista laš Gurutbellodat  på  samisk.» 

Begrunnelse Forkortelsen  SV er  for  mange velgere mer  innarbeidet  enn hele 

par t inavnet  vår t . Ved å legge t il forkor telsen  i par t inavnet  få r  vi 

også  forkor telsen t rykket  på va lgkor tene t il va lg. 

 

Ve dte ktskom ite en s  in n still in g: Forslaget  vedtas  

Forslag 2 

Forslagsst iller  Kvinnepolit isk u tva lg ved Mar the Hammer  

Dokument  Vedtekter  

Plasser ing §3.2 

Type forslag Endr ing 

Tekst  Forslag 1, 2 og 3 t il endr ing i §3.2 er  sa t t  opp i pr ior it er t  rekkefølge.  

 

Forslagst iller  ber  om at  forslagene blir  stemt  over  i denne 

rekkefølge: 

 

Fors lag  1 

Andre setn ing endres t il:  

«Ved va lg t il representat ive organer  på  fylkes - og landsplan  velges 

minst  50% kvinner .»  

 

Ve dte ktskom ite en s  in n stillin g : Forslaget  avvises. 

__________________________ 

 

Fors lag  2 

Andre setn ing endres t il:  

«Ved va lg t il representat ive organer  på  fylkes - og landsplan velges 

minst  40% kvinner .»  

 

Ve dte ktskom ite en s  in n stillin g: Forslaget  vedtas. 

Dissen s: Pål J u lius Skogholt  og Mizanur  Rahaman  innst iller  på  at  

forslaget  avvises.  

___________________________ 

 

 



 
Fors lag  3 

Tillegg et ter  andre setning:  

«Unntaket  er  a t  det  kan velges bare kvinner  t il kvinnepolit iske 

u tva lg på  alle nivå  i organisasjonen»  

 

Ve dte ktskom ite en s  in n stillin g : Forslaget  avvises. 

Dissen s: Pål J u lius Skogholt  og Mizanur  Rahaman innst iller  på  at   

forslaget  vedtas. 

 

Forslag 3 

Forslagsst iller  Kvinnepolit isk u tva lg ved Mar the Hammer  

Dokument  Vedtekter  

Plasser ing §6.5 

Type forslag Tillegg 

Tekst  Tillegg et ter  andre setning: 

«Kvinnepolit isk leder  i fylket  er  medlem av fylkesstyret» 

 

Ve dte ktskom ite en s  in n stillin g : Forslaget  vedtas. 

 

Forslag 4 

Forslagsst iller  Anders Ekeland, Bærum SV 

Dokument  Vedtekter  

Plasser ing §7.7 

Type forslag Endr ing 

Tekst  § 7-7 Valg på landsmøtet  Landsmøtet  velger  representanter  t il de 

verv som er  fast sat t  i disse vedtektene. Valg skjer  skr ift lig dersom 

det  kreves. Det  kan kreves proporsjonale listeva lg ved va lg t il 

landstyre og sent ra lstyre. Mandatene fordeles proporsjonalt . Den 

liste med størst  andel i sis temandatet  få r  det te.  Hvis det  ikke 

kreves listeva lg er  en  kandida t  er  va lgt  dersom vedkommende får  

mer  enn ha lvdelen  av de avgit t e stemmer, der  blanke stemmer 

telles med. Ved stemmelikhet  i siste va lgomgang foretas det  

loddtrekning blant  de kandida ter  som har  fåt t  like mange stemmer . 

Landsstyret  oppnevner  før  landsmøtet  en  forberedende va lgkomite 

som legger  fram for  landsmøtets va lgkomite sit t  forslag t il de va lg 

landsmøtet  ska l foreta . 

Begrunnelse Bakgrunnen for  forslaget  vedtektene må beskyt te minorit etenes ret t  

t il å  være representer t  i SVs organer . Slik det  nå  er  kan et  veldig 

snaut  fler ta ll sikre seg fu ll kont roll over  Sent ralstyre og 

Landstyret s medlemmer  som ikke sit t er  der  i kraft  av å  

representere sit t  fylke. Det  gir  for  liten  meningsbryt ing i SS og LS. 

 

Ve dte ktskom ite en s  in n stillin g : Forslaget  avvises. 

 


