
ÅRSBERETNING 
Grünerløkka SV 2014 

 


Styret 

Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, 
AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar (styremedlem), Fredrik 
Gram (styremedlem og tok over som økonomiansvarlig etter Barham), Tiril Sjøvoll (styremedlem), 
Marita Holmeset-Varpe (styremedlem), Barham Azadi (styremedlem og økonomiansvarlig, sluttet 
i styret grunnet flytting etter sommeren), Eirik Gundersen (1. vara), Karen Golmen (2. vara).


Styremøter har som regel blitt avholdt annenhver uke i forkant av Løkkarådene
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Representantskapet 

I henhold til vedtektene kan styret supplere medlemmer og vararepresentanter til 
representantskapet etter behov. Listen over medlemmer i representantskapet ser på slutten av 
året slik ut:


Faste representanter:                      Vararepresentanter: 

Ingrid Hødnebø 	  	 	 Eirik Christopher Gundersen


Arild Sverstad Haug 	  	 	 Diego Marin


Sunniva Eidsvoll Holmås	  	 Robert Kippe


Carl Morten Amundsen	  	 Ivar Melby


Fredrik Gram 	  	 	 	 Kari Kristensen


Tirill Sjøvoll 	  	 	 	 Jane Vogt Evensen


Ane Marthe Solheim Skar 	  	 Bjørg Ofstad


Karen Oldervik Golmen	  	 Ragnhild Olin Amadam


Marita Holmeset-Varpe	  	 Anders Gaare Søraunet


Per Østvold	  	  


Pernille Ødegård	  	  


  


Medlemsantall 

Per 15.01.2015 hadde GSV ... medlemmer.



Undergrupper 

- Av de medlemsforaene lokallaget opprettet i 2013, Forum for internasjonal politikk og 
integrering, Forum for miljø, Forum for kampanje- og mediearbeid og Forum for skolering og 
retorikkutvikling har de to førstnevnte hatt jevnlig aktivitet. Forum for internasjonal politikk og 
integrering har bidratt inn mot prosesser og politikkutvikling i partiet, hatt møter blant 
medlemmer og med eksterne aktører. Forum for miljø har hatt flere møter, hvorav mange har 
sett på lokale saker og vært utganspunkt for samarbeid med blant annet lokale 
miljøorganisasjoner. Begge forumene har deltatt aktivt i den lokale programkomiteen.


- Programkomiteen har bestått av Arild Sverstad Haug (komitéleder), Per Østvold (BU), Ivar 
Melby (forum for miljø), Gro Standnes (forum for retorikk og skolering) og Jane Vogt Evensen 
(forum for internasjonal politikk og integrering) og tidvis Ingrid Hødnebø (lokallagsleder). 
Komiteen har arrangert idémyldringsmøte for alle medlemmer, hatt flere arbeidsmøter og 
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snakket med eksterne aktører. Mandatet for programkomiteen var å legge fram et forslag til 
lokalprogram for perioden 2015-2019, på årsmøtet i 2015.


 


Medlemsaktiviteter 


15.12.: Årets siste løkkaråd - "Et feministisk perspektiv på integrering" med Noor Jdid


11.11.:	Medlemsmøte om høringsutkastet til programkomiteen til Oslo SV


08.11.: LØRDAGSSTAND - "Vår grønne kampsak" på Olaf 
Ryes Plass 


06.11.: Morgenaksjon med utdeling av Del godene - 
Klimakampanjeuker 


04.11.: Morgenaksjon med utdeling av Del godene - 
Klimakampanjeuker


29.10.: Løkkaråd - "Vår grønne kampsak" med Audun 
Lysbakken


24.10.: Medlemsmøte om forslaget til bystyrelisten


21.10.: Løkkaråd - "Det blå-blå statsbudsjettet" med Snorre Valen


17.-18.10.: Østkantkonferansen 2014 (arrangert i samarbeid med de andre østkantlagene)


30.09.: Løkkaråd - "Det klassedelte Grünerløkka" med Per Østvold


16.09.: Løkkaråd - "LHBT-politikk i SV" med Endre Isachsen Flatmo


19.08.: Medlemsmøte - "Hva vil vi med Grünerløkka?" med Arild Sverstad Haug


17.06.: Løkkaråd - "Antirasisme og inkludering i Oslo" med Mina Adampour


20.05.: Medlemsmøte - "Hva vil vi med Oslo? Et møte om Oslo-programmet 2015-2019" med 
Carl Morten Amundsen


06.05.: Foredrag av Bent Sofus Tranøy og åpent møte med fagforeningene om tillitsreform i det 
offentlige


03.05.: Stand i forbindelse med tillitsreformen - "Tillit og felleskap"


22.04.: Løkkaråd - "Velferd, privatisering og arbeidsliv i Oslo" med Roy Pedersen


08.04.: Løkkaråd - "Forskjells-Oslo - Tallenes tale" med Jørn Ljungred og Patrik Lie Sørensen


25.03.: Løkkaråd - "Hva kan sosialisme være i vår tid?" med Knut Kjeldstadli
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11.03.: Løkkaråd - "Fagbevegelse og miljøbevegelse - til felles kamp" med Kjersti Barsok


25.02.: Medlemsmøte - "Oslo SV - hva nå? Vi forbereder oss til årsmøte i Oslo SV."


25.01.: Årsmøte for Grünerløkka SV



Andre arrangement 

13.12.: Julebord på Grendehuset i Korsgata


04.12.: Nominasjonsmøte i Oslo SV


24.08.: Svensk valgkamp - Møte med Jonas Sjöstedt og 
Vänsterpartiet på Grünerløkka


21.06.: Oslo SVs sommerfest (arrangert av Grünerløkka SV)


05.06.: Morgenaksjoner og stand på Olaf Ryes Plass - 
Verdens miljødag


01.05.: Morgenarrangement med Gamle Oslo og Sagene SV


07.-08.03.: Årsmøtet til Oslo SV


08.03.: Markering av 8. mars


Av årets arrangement vil styret trekke fram Østkantkonferansen som særlig vellykket. Dette var 
et initiativ fra Grünerløkka, men ble planlagt og utført sammen med de andre østkantlagene i 
Oslo SV. Temaet for konferansen var forskjells-Oslo.
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Informasjonsarbeid 

Medlemmene våre har i løpet av året fått flere nyhetsbrev på mail. Vi har også aktivt brukt 
Grünerløkka SVs Facebookside og instagramkonto for å spre informasjon om nyhetssaker, 
aktiviteter og arrangementer. Nettsidene har blitt jevnlig oppdatert. 
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