
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ! ! ! � !
GRÜNERLØKKA SV 25.01.14!
!!
Møtested: Bydelshuset på Grünerløkka!!!
Leder Ingrid Hødnebø åpnet årsmøtet ved å ønske alle oppmøtte velkommen. Det var 18 
stemmeberettigede til stede.!!!
Deltakerliste: !!
Ingrid Hødnebø !
Arild Sverstad Haug!
Fredrik Gram!
Marita Holmeseth Varpe!
Pernille Ødegård !
Karen Oldervik Golmen!
Eirik Christopher Gundersen!
Ivar Melby!
Malin Jacob!
Gro Standnes!
Karianne Hansen Heien!
Robert Kippe!
Kristin Halvorsen!
Peter Ringstad!
Kristian Fjellanger!
Marius Braaten!
Knut Øygard!
Adolf Larsen!!!!
Politisk innledning ved Kristin Halvorsen: !!!
SV som opposisjonsparti - hvilke veivalg står vi overfor?!!
Menig medlem Kristin Halvorsen, for tiden styreleder i Natur-Historisk Museum og leder i 
bioteknologinemnda, holdt en spennende og tankevekkende innledning for årsmøtet om 
veien videre for SV nå som vi er blitt et opposisjonsparti på Stortinget igjen.!!



Hun oppsummerte de 100 første dagene til Høyre og Frp-regjeringa, hvor hun mente det 
var mye gjenkjennelig høyrepolitikk, men overraskende få store grep. !!
De største forskjellene fra den rødgrønne regjeringen er at klima er nedprioritert; det er 
som kjent ikke en gang nevnt i hovedprioriteringene til den nye regjeringen. 
Skattepolitikken som nå innføres skaper større forskjeller, etter at disse ble betydelig 
mindre under AP, SP og SVs åtte år i regjering. !!
Det er viktig for SV være tydelige på våre prioriteringer, holde dem over tid og være 
konsekvente i den strømmen av informasjon som velgerne må forholde seg til. Det er ikke 
alltid helt gjengkjennelig hva SV mener lenger. Å få frem forskjellene mellom AP og SV er 
også svært viktig. Det er et dilemma vi enda ikke har klart å løse som parti. Her trengs det 
en god strategi.!!
Det vi må bli enige om nå er å avgjøre hva som er den aller viktigste jobben SV skal gjøre. 
Hva mener vi er viktigst å holde på med? Hva er de aller viktigste utfordringene i 
samfunnet? Hvor står slagene? Vi må spisse hva vi mener og stå for det.!!
De politiske diskusjonene må inneholde verdiene og visjonene våre, ikke revisorsnakk. Vi 
må igjen fronte kampen for rettferdighet, solidaritet og ansvaret for den neste 
generasjonen. Vi i SV må få våre egne politiske reformer på dagsorden, det holder ikke å 
bare være i opposisjon. Vi må ha vårt eget politiske prosjekt vi kan mobilisere for. Det blir 
en tøff og stor jobb, men den må gjøres. !!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Ingrid tok ordet og var veldig enig i at det trengs en verdimobilisering i SV. MDG tjente på 
å tegne de store visjonene om et annet samfunn i valgkampen. SV har blitt veldig gode på 
styring og konkret politikk, men vi har glemt den store fortellingen; kan vi klare å ta med 
oss begge deler videre? !!
Flere av årsmøtedelegatene var enige i at vi trenger å fokusere på sakene som får 
hjertene til å banke, på våre kjerneverdier og systemkritikken vi står for.!!
Kristin oppsummerte:!!
Grünerløkka SV må ha selvtillit til å skape engasjement og debatt. Hvor er aktivistene? Vi 
trenger skikkelig mobilisering. Vi må alle delta; vi trenger frivillig engasjement og vi trenger 
å samarbeide med bevegelsene vi deler interesser med. Vi må få med oss alle og snakke 
så folk forstår oss. Tenk stort og løft blikket!!!!
Konstituering!!!
Godkjenning av innkalling!!
Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.!!!!



!!
Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll!!
Ingrid Hødnebø foreslo Robert Kippe som ordstyrer og Karen Oldervik Golmen som 
referent. !!
De ble valgt ved akklamasjon.!!
Fredrik Gram og Karianne Hansen Heien ble foreslått til å underskrive protokollen. !!
De ble valgt ved akklamasjon. !!!!
Godkjenning av dagsorden!!
Dagsordene ble godkjent uten endringer. !!!!
Beretninger!!!
1) Styrets beretning ved leder Ingrid Hødnebø!!
Ingrid gjennomgikk arbeidsåret 2013. Selv om valgresultatet ble relativt dårlig, har det vært 
et utrolig morsomt år med masse aktivitet. Både gamle og nye medlemmer gjennomførte 
en kjempevalgkamp med stort engasjement og i tillegg til valgkampen har det vært intet 
mindre enn 23 arrangementer. Grünerløkka er et svært aktivt lokallag. !!
Kampen mellom miljøpartiene ble satt veldig på spissen her på Grünerløkka, og det var 
vanskelig å være et klart og tydelig alternativ. Det er også tydelig at vi trenger å rekruttere 
flere med minoritetsbakgrunn i SV spesielt og i politikken generelt. !!
Medlemstallet har økt fra 263 til 308 medlemmer per dags dato. Valgkampen gikk med 
andre ord ikke utover medlemstallet, heller tvert i mot.!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer. Styret fikk ros for beretningen og for jobben 
de har gjort gjennom året. Det ble også skrytt av den åpne og positive måte styret hen-
vender seg til medlemmene på. !

Det kom en rettelse til årsberetningen, nemlig at Grünerløkka SV hadde en stortingsrepre-
sentant i året som gikk. Det tas med i den endelige beretning. !

Beretningen ble vedtatt ved akklamasjon. !!
Ingrid ga deretter en velfortjent påskjønnelse til alle styremedlemmene. !!!!



!!
2) Presentasjon av de fire medlemsforaene ved koordinatorene!!
Grünerløkka SV har per i dag fire medlemsforum: !!
• Forum for internasjonal politikk og integrering!
• Forum for media og kampanjearbeid!
• Forum for retorikk og skolering!
• Forum for miljø!!
Det var tre av de åtte koordinatorene som var til stede på årsmøtet, og de presenterte 
forumene og planene sine fremover. Ingrid prensenterte Forum for miljø som ikke var 
representert på årsmøtet.!!!!
3) Beretning fra SV i bydelsutvalget ved et komitémedlem i bydelsutvalget!!
Det var Karianne Hansen Heien som gikk gjennom beretningen fra SV i bydelsutvalget i 
korte trekk. Det største problemet er i dag at det borgerlige bystyreflertallets 
nedskjæringspolitikk fører til vanskelig budsjettarbeid for bydelen.!!
Av SV-initiativer som har blitt vedtatt i BU i 2013 det nevnes at SV sammen med Ap og 
Rødt fikk flertall for en høringsuttalelse som tok avstand fra forslag til nye politivedtekter. 
Forslaget tok sikte på å stramme inn på muligheten for overnatting på offentlige steder.!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Ingrid ønsket å presisere at selv om det var lagt frem forslag til en uttalelse fra årsmøtet 
hvor Grünerløkka SV krever en forsvarlig bydelspolitikk, var det på ingen måte menst som 
en kritikk av SVs egne representanter i BU. De gjør en kjempejobb og legger ofte 
grunnlaget for forslagene som MDG og AP blir med på. Fremover er det ønske om å 
styrke koblingen mot styret ytterligere og skape mer samarbeid med lokalpolitikerne her på 
Grünerløkka. !!
Arild Sverstad Haug opplyste videre om at man trenger flere i helse- og sosialkomiteen.!!
Beretningen ble vedtatt ved akklamasjon. !!!!
4) Regnskap ved nestleder Arild Sverstad Haug!!!
Arild gjennomgikk regnskapet på vegne av økonomiansvarlig i styret. Regnskapet viser et 
overskudd i 2013 på 2607,41. Egenkapitalen ved starten av 2013 var på 30.702,42 kroner.!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Regnskapet ble godkjent uten merknader. !



!!!
Vedtekstendringer!!!
Styrets forslag til vedtektsendringer ved styremedlem Marita Holmeset-Varpe!!
Marita gjennomgikk endringsforslagene. Dette er i realiteten presiseringer i de endringene 
som ble innført i fjor, og slik sett i praksis en reorganisering av vedtektene for å gjøre de 
enklere og mer oversiktlige. !!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Styret ble bedt om å rette skrivefeil og enkelte presiseringer redaksjonelt. !!
Det ble også stilt spørsmål fra valgkomiteen ved at det i endringsforslagene nevnes en 
sekretær i styret. Det har ikke komiteen innstilt på. Komiteen pekte videre på at man 
praktiserer arbeidsutvalg i styret, men det sier ikke vedtektene noe om.!!
Gro Standnes mente man bør være forberedt på å være kasserer og sekretær når man 
bes til å stille til valg til styret, så valgkomiteen bør bruke disse titlene når de skal 
rekruttere nye styremedlemmer.!!
Endringsforslag fra Kristian Fjellanger: !
«Leder, nestleder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg.»!!
Endringsforslag fra Gro Standnes: !
«Leder, nestleder og kasserer utgjør et arbeidsutvalg.» Dette forslaget ble så trukket.!!
Vedteksendringene gikk så til votering. Det var da 17 stemmeberettigede til stede. Det ble 
ikke votert over paragrafendringer, kun endringer i selve teksten.!!
Paragraf:!!
! 2.2: Vedtatt!!
! 2.3: presisering: SVs gruppe i bydelsutvalget, vedtatt med den endringen.!!
! 2.7. Vedtatt!!
! 2.8. Vedtatt!!
! 4.1. Styrets forslag vedtatt. Endringsforslag fra Kristian vedtatt. !!
! 9: Vedtatt!!
! !
Vedtektene ble vedtatt som helhet. !!!



!!!
Grünerløkka SV i mellomvalgår!!!
1) Arbeidsplan for 2014 ved nestleder Malin Jacob!!
Malin gjennomgikk hovedlinjene i arbeidsplanen for 2014. Et overordnet mål for styret i 
Grünerløkka SV for 2014 er å styrke lokallaget hva gjelder politisk tyngde og initiativ. Laget 
er et av de største SV-lokallagene i Norge. Vi har mange aktive og ressurssterke 
medlemmer og vi bør derfor ha som ambisjon å bli en større politisk kraft. Dette innebærer 
å engasjere flere av lokallagets medlemmer gjennom ulike aktiviteter og å påvirke utvikling 
av politikken til bydelen, Oslo SV og partiet for øvrig.!!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Noe av det som ble foreslått var om Grünerløkka SVs planlagte arrangementer i 2014 kan 
inkludere flere partier, ved å invitere til debatter som for eksempel kan rekruttere tvilere 
mellom partiene. Det ble også pekt på at vi er et bydelslag i en by som drukner litt i 
nasjonalpolitikken. Våre 300 medlemmer er de viktigste som vi skal satse på. Kan vi legge 
opp arrangementene slik at vi inkluderer flest mulig av disse på enkeltarrangementene i 
løpet av året? Ingrid oppsummerte, og konkluderte med at det var utrolig nyttig med alle 
innspillene som årsmøtet kome med, og at man gjerne også kan komme med gode forslag 
på e-post utover året.!!!
Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt. !!!!
2) Budsjett ved Arild Sverstad Haug!!
Arild gjennomgikk budsjettet for 2014. Det legges opp til et overskudd på 5000 kroner.!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Det ble spurt om noen flere detaljer omkring hva man brukte av midler på postene i fjor.!!!
Budsjettet ble  enstemmig vedtatt. !!!!
Uttalelser!!
Det ble lagt frem to forslag til uttalelser fra årsmøtet. Ingrid presenterte uttalelsene. !!!
1) «Grünerløkka SV krever en forsvarlig bydelspolitikk»!!



Denne uttalelsen er til ekstern bruk og ble sendt fra styret på forhånd.!!!
2) «Et sterkt SV trenger mer mangfold og flere minoriteter»!!
Denne uttalelsen er til intern bruk og ble sendt på mail etter innkallingen og utdelt i årsmøtet. Den 
kommer fra Forum for integrering og internasjonal politikk.!!!
Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer.!!
Det kom et endringsforslag fra Knut på den første uttalelsen: !
«Stryke avsnitt 3.»!!
Knut foreslo også en endring på siste setning, som ordstyrerbordet har klart å miste. Det 
har ikke vist seg mulig å få tak i det opprinnelige forslaget, så dette vil beklageligvis stå 
som opprinnelig.!!
Til den andre uttalelsen kom ingen endringsforslag, men det ble påpekt at man må passe 
på retorikken så det ikke gis inntrykk av at vi skal ha noe «stemmekveg»; vi skal ha en god 
innvandringspolitikk og styrke minoritetenes demokratiske påvirkning. I det videre arbeidet 
med dette må det også tas med at ungdom med minoritetsbakgrunn trenger talspersoner 
mot diskriminering og for tilgang til arbeidslivet. De må vurderes som et individ med en 
kompetanse.!!
Uttalelsene gikk til votering.!!!
1) «Grünerløkka SV krever en forsvarlig bydelspolitikk»!!
Knuts forslag ble vedtatt. Avsnitt 3 strykes.  !!!
2) «Et sterkt SV trenger mer mangfold og flere minoriteter»!!
Uttalelsen ble vedtatt. !!!!
Valg!!
Innledning fra valgkomiteen, ved Kristian Fjellanger.!!
Forslag fra Valgkomitéen i Grünerløkka SV:!!
Leder: Ingrid Hødnebø!
Nestleder: Arild Sverstad Haug!
AU-Medlem: Malin Jacob!
AU-Medlem: Carl Morten Amundsen!!
Styremedlem: Fredrik Gram!
Styremedlem: Tirill Sjøvoll!
Styremedlem: Ane Marthe Solheim Skar!



Styremedlem: Barham Azadi!
Styremedlem: Marita Holmeseth Varpe!!
1.Varamedlem: Eirik Christopher Gundersen!
2.Varamedlem: Karen Oldervik Golmen!!
Representantskap:!!
Ingrid Hødnebø!
Arild Sverstad Haug!
Sunniva Eidsvoll Holmås!
Carl Morten Amundsen!
Fredrik Gram!
Tirill Sjøvoll!
Ane Marthe Solheim Skar!
Barham Azadi!
Marita Holmeseth Varpe!
Per Østvold!!
Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:!!
Pernille Ødegård!
Karen Oldervik Golmen!
Eirik Christopher Gundersen!
Diego Marin!
Robert Kippe!
Anna Tresse!
Ane Marte Hammerø!
Ivar Melby!
Kari Kristensen!!
Årsmøtedelegater:!!
Medlemmene i representantskapet samt alle varamedlemme.!!
Styret supplerer inn de ni resterende delegatene, samt en varaliste.!!
Revisor: !!
Hilde Longva!!
Valgkomite:!!
Kristian Fjellanger!
Pernille Ødegård!
Christoffer Grønstad !!!
Alle representantene ble valgt ved akklamasjon.!!!!!!



Årsmøtet ble deretter hevet, og delegatene gikk i samlet flokk for å feire vel overstått årsmøte på 
Café Løkka.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Karen Oldervik Golmen ! !      Fredrik Gram ! ! ! Karianne Hansen Heien !!
! Referent ! ! ! Protokollunderskriver !! !   Protokollunderskriver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Vedlegg 1: !!
Arbeidsplan for styret i Grünerløkka SV 2014!!
Overordnet mål!!
Et overordnet mål for styret i Grünerløkka SV (GSV) for 2014 er å styrke lokallaget hva gjelder 
politisk tyngde og initiativ. GSV er et av de største SV-lokallagene i Norge. Vi har mange aktive og 
ressurssterke medlemmer og vi bør derfor ha som ambisjon å bli en større politisk kraft. Dette 
innebærer å engasjere flere av lokallagets medlemmer gjennom ulike aktiviteter og å påvirke 
utvikling av politikken til bydelen, Oslo SV og partiet for øvrig. Noen av aktivitetene som styret 
mener kan bidra til å videreutvikle og styrke den politiske profilen til GSV er:!!!
Delmål!!

● Delta i programarbeidet i Oslo SV og sørge for at medlemmene blir inkludert i prosessen 
via Løkkaråd og medlemsmøter. !

● Styret skal sette ned en programkomité bestående av minst to fra styret, minst en fra BU og 
minst to fra GSVs undergrupper.!

● Fortsette å organisere Løkkaråd annenhver onsdag. Løkkarådene bør bl.a. omhandle 
lokale saker som er relatert til programarbeidet både i Oslo og bydelen for å bidra til 
synspunkter og innspill fra medlemmene i GSV.!

● Arrangere medlemsmøter som skiller seg fra Løkkarådene ved å være mer formelle og 
blant annet danne grunnlag for politiske vedtak, uttalelser og beslutninger i lokallaget. 
Disse bør være knyttet opp mot viktige politiske og organisatoriske prosesser i partiet, 
hvorav ett bør være i forkant av Oslo SV sitt årsmøte. !

● GSV skal være representert i bydelsutvalget (BU). Arbeidet som gjøres i dette utvalget skal 
følges tettere opp enn det har blitt gjort tidligere. AU skal være representert på møtene i 
BU-gruppa.!

● GSV skal ta et større ansvar i SVs representantskap og være med å sørge for at dette blir 
en viktig politisk og organisatorisk arena i Oslo SV. Dette innebærer å være godt 
representert av medlemmer i GSV i representantskapet. Disse medlemmene skal stille godt 
forberedt til møtene for å sikre at GSV i større grad enn tidligere skal spille inn saker og 
forberede uttalelser, endringsforslag og politiske innlegg.  !

 !!
Alliansebygging!!
GSV skal jobbe aktivt med å bygge allianser blant annet med andre partier, lokale miljøgrupper, 
fagbevegelse, foreldregrupper og foreninger innen oppvekst og idrett, internasjonale freds- og 
solidaritetsbevegelser, kvinne- og likestillingsbevegelser og ikke minst grupper og enkeltpersoner 
fra minoritetsmiljøer. Målet med alliansene er å få nye innspill til politikk, å få flere medlemmer, å 
gjøre partiet og lokallaget mer synlig og å få gjennomslag for politiske saker.!
 !!
Merkedager og arrangementer!!
Styret i GSV skal markere merkedager som Kvinnedagen 8.mars, Arbeidernes frigjøringsdag 1.mai 
og Verdens miljødag 5.juni. Det vil i tillegg bli arrangert sommer- og julefest. Styret vil også prøve å 
arrangere andre typer arrangementer som kan inkludere flere av medlemmene i GSV. Disse kan 
være av ulik karakter; turer i skog og mark, film, konkurranser med og mot Gamle Oslo SV, etc.    !!!



Informasjon og media!!
Styret i GSV skal oppdatere medlemmene i GSV om aktiviteter gjennom månedlige nyhetsbrev per 
epost. Styret skal også promotere og skape engasjement rundt sosiale og politiske arrangementer 
gjennom sosiale medier.!!
Styret i GSV skal sammen med Forum for kampanje og media utarbeide en medie- og 
kampanjestrategi, som blant annet inneholder kartlegging av relevante medier, overordnede 
budskap og kommunikasjonsstrategi. Her skal vi enkelt beskrive hvordan vi skal nå ut til velgere og 
potensielle medlemmer både gjennom egne kommunikasjonskanaler, som facebook, nettsider, og 
plakater, og hvordan vi skal bli bedre til å komme på i aviser og andre eksterne medier.!!!
Verving!!
Styret i GSV ønsker å verve så mange nye medlemmer til partiet at vi blir det største lokallaget i 
Norge i løpet av 2014.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Vedlegg 2: !!!
Vedtekter for Grünerløkka SV                             

                 
Vedtatt på årsmøtet i Grünerløkka SV 2. februar 2013.!

§1 Grünerløkka Sosialistisk Venstreparti (Grünerløkka SV) er et lokallag under Oslo SV.      
Grünerløkka SV er underlagt SVs sentrale vedtekter samt Oslo SVs tilleggsvedtekter. !

Årsmøtet !

§2-1 Grünerløkka SVs høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av 
februar måned hvert år.!

§2-2  Innkalling til årsmøtet sendes skriftlig, per post eller elektronisk, til lokallagets medlemmer og 
Grünerløkka SU senest tre uker før årsmøtet skal avholdes. Saksliste og forslag sendes skriftlig 
per post eller elektronisk senest to uker før årsmøtet.!

§2-3 Årsmøtet skal behandle årsberetning, bydelsutvalgets årsberetning, revidert regnskap med 
revisorrapport, budsjett, aktivitetsplan for det neste året, eventuelle vedteksendringer, valg og 
inkomne forslag.!

§ 2-4 Alle medlemmer av Grünerløkka SV har stemme-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Styrets 
medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om beretning og regnskap. SVs gruppe i 
bydelsutvalget har ikke stemmerett i avstemninger som gjelder gruppas egen beretning. 
Medlemmer av Grünerløkka SU har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.!

§2-5 Forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest tre 
uker før årsmøtet.!

§2-6 Årsmøtet innstiller overfor Oslo SV på Grünerløkka SVs delegater på SVs landsmøte samt 
vararepresentanter.!

§2-7 Årsmøtet kan vedta oppretting av utvalg etter behov og velger leder for hvert av disse 
utvalga.!

Styret!

§3 Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal minimum bestå av leder, 
nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer), samt varamedlemmer. SU skal også være 
representert i styret. Årsmøtet kan også etablere et arbeidsutvalg. Styret har den daglige ledelsen 
av lokallagets arbeid og skal virke som et koordinerende organ for å styrke lokallagets virksomhet.!

Valgkomité!

§4-1 Valgkomiteen skal innstille kandidater til leder, nestleder, kasserer, sekretær og 
styremedlem(mer), til varamedlemmer og revisor, samt til representanter og vararepresentanter til 
representantskapet og årsmøtet til Oslo SV. Leder, nestleder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg. !



§4-2 Valgkomiteen velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret i Grünerløkka SV. !

Avstemninger !

§5-1 Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet tas saken opp til 
omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet, har forslaget falt. !

§5-2 Det avholdes skriftlig avstemning i valgene hvis noen forlanger det. Hvis to eller flere 
personer oppnår like mange stemmer, avholdes ny avstemning. Hvis det fremdeles er 
stemmelikhet mellom flere personer, avgjøres valget ved loddtrekning.!

Ekstraordinært årsmøte!

§6-1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis flertallet i styret eller 1/5 av medlemmene forlanger 
det.!

§6-2 Alle som kan delta på det ordinære årsmøtet, kan også delta på det ekstraordinære årsmøtet 
og det innkalles med samme frist. Innkallingen skal minimum inneholde vedlagt begrunnelse for å 
avholde ekstraordinært årsmøte, saksliste og forslag til vedtak.!

Medlemsmøter!

§7 Medlemsmøter innkalles av styret, med minst 7 dagers varsel.!

Tillitsverv!

§8 Grünerløkka SVs kandidater til politiske verv er til enhver tid bundet av partiets program. !

Vedtektsendringer!

§9 Disse vedtektene kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall og trer i 
kraft etter møtets bestemmelser. Forslag til vedtektsendring må være mottatt av styret senest to 
uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med andreinnkallingen til 
årsmøtet og føres opp som egen sak på sakslista.!

Oppløsning!

§10-1 Hvis styret i Grünerløkka SV mener at laget bør oppløses, informerer styrets leder Oslo SV. 
Saken legges fram for årsmøtet i Grünerløkka SV, som fatter endelig vedtak med 2/3 flertall. !

§10-2 Dersom laget opphører, skal lagets arkiver tilbys Oslo SV, Arbeiderbevegelsens arkiv og 
Riksarkivet i nevnte rekkefølge. Hvis ingen av disse instanser er interessert i å overta arkivet og 
heller ikke foreslår andre instanser som er interessert, skal arkivet makuleres av styrelederen og 
sekretæren i fellesskap.!

§10-3 Dersom laget opphører, skal lagets eiendeler og kasse tilbys Oslo SV og SV i nevnte 
rekkefølge.!

!
!
!
!



Vedlegg 3:!!
Uttalelse: !
Grünerløkka SV krever en forsvarlig bydelspolitikk!
!
Budsjettet for bydel Grünerløkka i 2014 er så stramt at det er helt på grensen til det forsvarlige. De 
borgerliges kutt rammer viktige velferdstjenester, som sykehjemsplasser, barnevern og 
barnehager.!!
Det borgerlige byrådet holder fram med den samme kuttpolitikken de har ført i en årrekke. I årets 
budsjett har bystyreflertallet kuttet bydelsbudsjettet for Grünerløkka med 18,5 millioner kroner 
sammenlignet med 2013-budsjettet. Kuttene kommer på toppen en situasjon der det bydelen 
egentlig trenger er nye stillinger og utvida tilbud for å håndtere utfordringer knyttet til 
befolkningsveksten. Tilsammen hadde bydelen hatt et behov på mer enn 34 millioner for å møte 
denne veksten. !
 
Privatisering truer bydelsøkonomien!!
I tillegg til det stramme budsjettet står bydelen ytterligere i fare for å gå med underskudd på grunn 
av dyre sykehjems- og barnevernsplasser. Dette er tjenester bydelen må kjøpe, ofte av private 
aktører som skrur opp prisene i tråd med prinsipper om "tilbud og etterspørsel". !!
Grünerløkka SV synes det er hårreisende at så viktige offentlige tjenester ikke styres og drives av 
det offentlige, gjerne bydelene selv. Resultatet av delprivatisering og dagens anbudssystem er at 
prisene øker, og det blir mindre offentlig kontroll av hvordan tjenestene forvaltes. Dette er spesielt 
urovekkende når det er snakk om tilbud til sårbare grupper i kritiske faser i livet, som syke eldre og 
utsatte barn. !!
Fram mot neste valgår skal vi derfor være tydelige på at en situasjon der rammene til bydelene 
stadig kuttes, tjenester privatiseres og settes ut på anbud og de folkevalgtes makt reduseres, ikke 
er forsvarlig. For at Oslo skal bli en rettferdig og demokratisk by må vi sette i gang tiltak som 
eiendomsskatt og tilbakeføring av ansvaret for velferdstjenester til det offentlige. Grünerløkka SV 
ser fram til et radikalt politisk skifte i Oslo-politikken ved neste lokalvalg.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Vedlegg 4:!!
Uttalelse: 
Et sterkt SV trenger mer mangfold og flere 
minoriteter!!
!
Forslag til internuttalelse fra Forum for integrering og internasjonal politikk !!
Ved høstens valg gjorde SV tidenes dårligste valg, og det kan ikke dras noen enkel slutning om 
hvorfor det gikk som det gikk. Men én ting vet vi: Valgdeltakelsen blant befolkningen i Norge var 
på 78%, men valgdeltakelsen blant innvandrerbefolkningen er fortsatt lav og er hele 25% 
lavere enn befolkningen for øvrig. Mens valgdeltagelsen i enkelte bydeler på vestkanten var 
opp mot 80 % var det på østkanten langt lavere og i enkelte bydeler helt ned på 45%.!!
Vi vet at mange med innvandrerbakgrunn sympatiserer med venstresiden, og det må antas at 
hvis vi hadde jobbet hardere og mer strategisk med å få disse minoritetene til å stemme så 
kunne valgresultatet sett veldig annerledes ut. !!
Det klarte vi dessverre ikke. I Oslo hadde vi heller ingen helhetlig strategi for mobilisering av 
innvandrerbefolkningen, og vi var ikke flinke nok til å rekruttere dyktige personer med 
innvandrerbakgrunn, som kunne mobilisere i sine miljøer. Resultatet ble lav valgdeltagelse 
blant innvandrerbefolkningen, et dårligere valgresultat for SV og ingen stortingsrepresentanter 
med minoritetsbakgrunn. !!
I rapporten fra analysegruppen som skulle analysere SVs valgkamp står det ingenting om at vi 
kunne ha stått på mer for å nå ut til, involvere og mobilisere velgere med innvandrerbakgrunn. 
Heller ikke under delen "Hvem stemmer SV" er ikke minoriteter nevnt som en sentral 
velgergruppe, selv om vi vet at det er et enormt potensiale. Vi mener at analysen i større grad 
burde sett på hvordan vi i partiet jobber for å nå ut til denne velgergruppen og hva det kan ha 
hatt å si for valgresultatet. !!
Dette er en særlig utfordring for Grünerløkka bydel. Vi tar derfor denne dette ansvaret på alvor, 
og en av våre hovedprioriteringer de neste årene vil være integrering. Vi skal arrangere åpne 
møter og invitere minoritetsorganisasjoner og lag til å komme med innspill til hvordan vi bør gå 
fram for å snakke med folk med innvandrerbakgrunn. Det skal også være en prioritet å 
inkludere og bygge flere med minoritetsbakgrunn til å bli aktive medlemmer i partiet. Men dette 
ansvaret kan ikke legges på bydelene og lokallagene alene, både fylkesstyret og SV sentralt 
må ta sin del av ansvaret. Det må vies ekstra fokus og oppfølging på dette punktet, i de 
lokallagene hvor potensialet for rekruttering og økt valgdeltakelse er høyt.!!
For å kunne vinne tilbake Oslo ved valget i 2015, og for å utvikle god og inkluderende 
integreringspolitikk må vi jobbe strategisk for å mobilisere, rekruttere og involvere flere med 
innvandrerbakgrunn i partiet. !!
Årsmøtet i Grünerløkka SV ber om at Etnisk likestillingsutvalg i Oslo, i samarbeid med Etnisk 
likestillingsgruppe sentralt, legger frem en strategi med konkrete oppfølgingspunkter til hvordan 
vi til neste valg i større grad kan mobilisere og rekruttere velgere med minoritetsbakgrunn. 
Strategien legges frem for representantskapet i Oslo SV.!


