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Sak 4: Mandat for nominasjonskomite 2021 
Forslag til fylkesårsmøtet 29. februar 2020 

Bakgrunn: 1 

Landsstyret har vedtatt at alle fylkeslag på årsmøtet i 2020 skal vedta prosess for nominasjon til 2 
Stortingsvalget 2021. Valgkretsene for Stortingsvalget 2021 vil være de gamle fylkene. 3 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 4 
Årsmøtet velger en nominasjonskomite med 7 medlemmer, inkludert SU. Nominasjonskomiteen skal 5 
innstille på to ulike valglister, med kandidater til Stortingsvalget for begge valgkretsene i fylket. 6 
Nominasjonskomiteen setter de frister de mener er riktig for å melde inn kandidater eller melde seg 7 
selv, og komiteen foreslår dato for nominasjonsmøtet/ene. I henhold til vedtektene skal 8 
nominasjonsmøtet/ene være avholdt innen utgangen av mellomvalgår. 9 
 
DISSENS: Et mindretall på 4 i fylkesstyret ønsker å erstatte avsnittet over med følgende: 
Årsmøtet velger en nominasjonskomite med 7 medlemmer, inkludert SU. Nominasjonskomiteen skal 
innstille på én valgliste, som gjelder for begge valgkretsene i fylket. Nominasjonskomiteen setter de 
frister de mener er riktig for å melde inn kandidater eller melde seg selv, og komiteen foreslår dato 
for nominasjonsmøtet. I henhold til vedtektene skal nominasjonsmøtet være avholdt innen utgangen 
av mellomvalgår. 
 
Nominasjonskomiteen må sørge for at aktuelle kandidater er innforstått med de krav og 10 
forventninger som følger med å være kandidat til Stortingsvalget. 11 

Krav som stilles til SVs stortingskandidater  12 

 
1. kandidat  13 

• Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater  14 
• Sette seg inn i partiet sine hovedsaker nasjonalt og fylkesvis  15 
• Som en del av nominasjonskomiteens arbeid, gjennomføre samtale med sekretariatsleder 16 

eller avtroppende Stortingsrepresentanter om arbeidet på Stortinget.  17 
• Være forberedt på at valgkamp krever mye tid fra nominasjonen og frem til valget  18 
• Planlegge og delta i fylkets valgkampåpning  19 
• Ukentlige leserbrev eller redaksjonelle oppslag  20 
• Besøke flest mulig kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand  21 
• Innlede på 5 Sosialistiske Venstreparty eller andre arrangement i løpet av den intensive  22 
• valgkampen i tråd med fylkeslagets valgkampplaner  23 
• Delta i debatter og møter i løpet av valgkampen  24 



 

Agder Sosialistisk Venstreparti                                       sv.no/agder                    
Stener Heyerdahlsgate 1, 4612 Kristansand S                                                                               agder@sv.no 
  2 

2.-4. kandidat  25 
• Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater  26 
• Sette seg inn i partiet sine hovedsaker nasjonalt og fylkesvis  27 
• Gjennom samtale med avtroppende stortingsrepresentanter, sette seg inn i hvordan 28 

arbeidet på Stortinget foregår  29 
• Være forberedt på at valgkamp krever en god del tid fra nominasjonen og frem til valget  30 
• Delta i fylkets valgkampåpning  31 
• Ukentlige leserbrev eller redaksjonelle oppslag  32 
• Besøke flest mulig kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand  33 
• Innlede på 3 Sosialistiske Venstreparty eller andre arrangement i løpet av den intensive 34 

valgkampen i tråd med fylkeslagets valgkampplaner  35 
• Delta i debatter og møter i løpet av valgkampen  36 

 

5.-10. kandidat 37 

• Delta på fylkets valgkampåpning  38 
• Delta jevnlig med leserbrev eller redaksjonelle oppslag  39 
• Ha ansvar for oppfølging av fadderlag 40 
• Besøke minst tre kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand  41 
• Dele 3-5 saker på sosiale medier i uken i intensiv valgkamp  42 

 

11.-21. kandidat 43 
• Sende inn ett leserbrev til avis fra mars til september 44 
• Besøke minst to kommuner i løpet av valgkampen for aktivitet og stand 45 
• Dele 1-3 saker på sosiale medier i uken i intensiv valgkamp 46 


