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Forslag til vedtektsendringar 2020 
 
Vedtektskomiteen har bestått av Lene Lie (Kristiansand), Paul Magnus Gamlemshaug 
(Arendal, fylkesstyret) og Rune Engeset (Lindesnes) 
 
Vedtektskomiteen foreslår at fylkesårsmøtet 29.februar 2020 vedtar følgjande: 
 

Forslag nr. 1: 
Noverande tekst: 
§1-2  Agder SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag for Aust-Agder og Vest-Agder, som blir Agder 

fra 1.1.2020. 
 

Komiteen foreslår følgjande endringer: 
§1-2  Agder SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag for Aust-Agder og Vest-Agder, som blir Agder 

fra 1.1.2020. 
 

Begrunnelse: Vi henger med i tida.  
 
Ny tekst blir slik: 
§1-2  Agder SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag for Agder. 

 

Forslag nr. 2: 
Noverande tekst: 
§6-4  Fylkesstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder/sekretær, kasserer, 

faglig leder, kvinnepolitisk leder, internasjonal leder, miljøpolitisk leder, EU/EØS-politisk 
leder, inkluderingspolitisk leder, studieleder, og landsstyrerepresentant. En representant for 
fylkestingsgruppa og ett styremedlem fra hvert lokallag, valgt av lokallaget, tiltrer fylkesstyret 
med fulle rettigheter. Fylkesstyret har fullmakt til å knytte til seg 1 medlem fra kommuner 
uten lokallag og som har mer enn 5 medlemmer. En representant fra Sosialistisk Ungdom har 
stemmerett i styret. 

 
Komiteen foreslår følgjande endringer: 
§6-4  Fylkesstyret skal består av 13 medlemmer, hvorav 11 velges av fylkesårsmøtet. 

Fylkesårsmøtet skal velge leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder/sekretær, 
kasserer, faglig leder, kvinnepolitisk leder, internasjonal leder, miljøpolitisk leder, EU/EØS-
politisk leder, inkluderingspolitisk leder, studieleder og 6 øvrige styremedlemmer. 
Landsstyremedlemmene skal være blant disse medlemmer av fylkesstyret, jf. §4-9. 
Fylkesårsmøtet kan velge inntil tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. De resterende to 
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fylkesstyremedlemmene velges eller oppnevnes av henholdsvis fylkestingsgruppa og Agder 
Sosialistisk Ungdom. Fylkesstyret har fullmakt til å knytte til seg 1 medlem fra kommuner 
uten lokallag og som har mer enn 5 medlemmer. En representant fra Sosialistisk Ungdom har 
stemmerett i styret.  

 
Begrunnelse: Den gamle fylkesstyremodellen er eigenleg både styre og representantskap, og det har 
gjort at fleire styremøte har hatt risiko for ikkje å vere beslutningsdyktige hovudsakeleg på grunn av 
sviktande oppmøte frå lokallagsrepresentanter/utvalsleiare. Styret har ansvar og oppgåver som krev 
at det må vere stabilt beslutningsdyktig. Det blir også krevande for eit så stort styre å ha hyppige nok 
styremøte til å fullt ut kunne ta det ansvaret for dagleg drift som eit fylkesstyre skal. Vi meiner derfor 
det er betre å redusere storleiken på fylkesstyret og at vi heller i tillegg oppretter eit 
representantskap der utvalsleiarane og representantar for lokallaga deltar. Sjå forslag om nytt 
kapittel 7.  
 
Ny tekst blir slik: 
§6-4  Fylkesstyret skal bestå av 13 medlemmer, hvorav 11 velges av fylkesårsmøtet. 

Fylkesårsmøtet skal velge leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, kasserer, 
kvinnepolitisk leder og 6 øvrige styremedlemmer. Landsstyremedlemmene skal være blant 
disse medlemmer av fylkesstyret, jf. §4-9. Fylkesårsmøtet kan velge inntil tre 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge. De resterende to fylkesstyremedlemmene velges 
eller oppnevnes av henholdsvis fylkestingsgruppa og Agder Sosialistisk Ungdom.  

Forslag nr. 3: 
Noverande tekst: 
§6-6  Minimum halvparten av medlemmene må være tilstede for at fylkesstyret skal være 

vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall. 
 
Komiteen foreslår følgjande endringer: 
§6-6  Minimum halvparten av medlemmene må være tilstede til stede for at fylkesstyret skal være 

vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall. 
 
Begrunnelse: Språkvask. Å være til stede skal skrives i to ord, akkurat som på plass.  
 
Ny tekst blir slik: 
§6-6  Minimum halvparten av medlemmene må være til stede for at fylkesstyret skal være 

vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall. 

Forslag nr. 4: 
Noverande tekst: 
§6-7  Årsmøtevalgte medlemmer av fylkesstyret velges for 2 år av gangen slik at halvparten av 

disse er på valg hvert år. Varaer velges for ett år, mens de fra landsstyret, fylkestingsgruppa 
og lokallagene møter i fylkesstyret med fulle rettigheter for den perioden de er valgt eller 
oppnevnt for. Leder og politisk nestleder er ikke på valg samme år. 
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Komiteen foreslår følgjande endringer: 
§6-7  Årsmøtevalgte medlemmer av fylkesstyret velges for 2 år av gangen slik at halvparten av 

disse er på valg hvert år. Varaer velges for ett år, mens de fra landsstyret, fylkestingsgruppa 
og Sosialistisk Ungdom og lokallagene møter i fylkesstyret med fulle rettigheter for den 
perioden de er valgt eller oppnevnt for. Leder og politisk nestleder er ikke på valg samme år. 

 
Begrunnelse: Naturleg konsekvens av endringa i §6-4.  
 
Ny tekst blir slik: 
§6-7  Årsmøtevalgte medlemmer av fylkesstyret velges for 2 år av gangen slik at halvparten av 

disse er på valg hvert år. Varaer velges for ett år, mens de fra landsstyret, fylkestingsgruppa 
og Sosialistisk Ungdom møter i fylkesstyret med fulle rettigheter for den perioden de er valgt 
eller oppnevnt for. Leder og politisk nestleder er ikke på valg samme år. 

Forslag nr. 5: 
Ny paragraf i kapittel 6: 
§6-8  Fylkesstyret oppnevner medlemmer til utvalgene når det er behov for det.  
 
Begrunnelse: Naturleg konsekvens av endringa i §6-4 

Forslag nr. 6A: 
Nytt kapittel: 
Kapittel 7 Representantskap: 
§7-1  Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes normalt to til fire møter 

i representantskapet i året. Innkalling skjer når Fylkesstyret/AU ser det tjenlig, eller når minst 
tre lokallag krever det. 

§7-2  Representantskapet består av fylkesstyret, utvalgsledere, samt representanter fra 
lokallagene og Sosialistisk Ungdom. 

§7-3  Alle lokallag i Agder SV og Agder Sosialistisk Ungdom velger på årsmøtet 2 representanter 
med vararepresentanter. Hvis valg ikke er gjort på årsmøtet kan representantene velges på 
medlemsmøte i lokallaget eller av fylkesstyret i Sosialistisk Ungdom. 

§7-4  Minimum halvparten av medlemmene må være til stede for at representantskapet skal være 
vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall. 

 
Begrunnelse: Naturleg konsekvens av endringa i §6-4. Dette er den modellen for §7-3 som 
vedtekstskomiteen primært anbefaler.  

Forslag nr. 6B: 
Alternativ fordelingsnøkkel i representantskapet til vedtektskomiteens forslag nr 6: 
§7-1  Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes normalt to til fire møter 

i representantskapet i året. Innkalling skjer når Fylkesstyret/AU ser det tjenlig, eller når minst 
tre lokallag krever det. 
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§7-2  Representantskapet består av fylkesstyret, utvalgsledere, samt representanter fra 
lokallagene og Sosialistisk Ungdom. 
§7-3  Alle lokallag i Agder SV og Agder Sosialistisk Ungdom velger sine representanter på årsmøtet. 

Hvis valg ikke er gjort på årsmøtet kan representantene velges på medlemsmøte i lokallaget 
eller av fylkesstyret i Sosialistisk Ungdom. 
Beregning av antall representanter gjøres basert på antall betalende medlemmer pr. 31.12 
iht. følgende fordelingsnøkkel: 

• Inntil 50 medlemmer:  2 representanter med vararepresentanter 
• 51-100 medlemmer:  3 representanter med vararepresentanter 
• Over 100 medlemmer:  4 representanter med vararepresentanter 

§7-4  Minimum halvparten av medlemmene må være til stede for at representantskapet skal være 
vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall. 
 
Begrunnelse: Mogleg modell for §7-3  dersom vi ønskar at større lag skal få fleire representantar enn 
mindre lag. 

Forslag nr. 7: 
Noverande kapittel 7 – 13 får ny nummerering som kapittel 8 – 14. 
 
Begrunnelse: Naturleg konsekvens av endringa med nytt kapittel 7. 
 

 
 
 


