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Organisatorisk beretning 2019–20  
Etter årsmøtet 16. februar har følgende personer hatt tillitsverv i Agder SV: 
 
Tillitsverv   Navn    Lokallag Kommentar 
Fylkesstyret: 
Leder (AU)   Mali Steiro Tronsmoen  Kristiansand På valg i 2020 
Politisk nedleder (AU)  Helge Thorbjørnsen  Froland  På valg i 2021 
Organisatorisk nestleder (AU) Mirell Høyer-Berntsen  Kristiansand  På valg i 2021 
Kasserer (AU)   Tor Aurebekk   Kristiansand På valg i 2020 
 
Studieleder (AU)  Harald Bjørløw   Arendal  På valg i 2020 
Faglig leder   Alf Holmelid   Kristiansand På valg i 2020 
Internasjonal leder  Espen Lia   Lillesand På valg i 2020 
Kvinnepoltisk leder  Bjørg Tveter   Kristiansand På valg i 2021 
Miljøpolitisk leder  Rune Sævre   Arendal  På valg i 2021 
EU/EØS-politisk leder  Paul Magnus Gamlemshaug Arendal  På valg i 2021 
Inkluderingspolitisk leder Trude Bollman Pedersen Arendal  På valg i 2020 
    (Innvilget permisjon fra 16. november) 
 
Fylkestingsrepresentant V-A Morten Ekeland  Lindesnes SV  t.o.m. 31.12.2019 
Fylkestingsrepresentant A-A Fredrik Schulze-Krogh  Arendal SV t.o.m. 31.12.2019 
Representant for    
fylkestingsgruppa, Agder Morten Ekeland  Lindesnes SV  f.o.m. 1.1.2020 
 
Representanter oppnevnt av lokallagene: 
    Veslemøy Rabe   Arendal SV 
    Inger Slågedal   Birkenes SV 
    Håvard Pedersen Flattum Evje og Hornnes SV 
    Jon Aslak Fintland  Farsund SV 
    Steinar Dyrli   Flekkefjord SV 
    Ellen Svantesen   Froland SV 
    Anne Gurine Hegnar  Grimstad SV 
    Per Gunnar Salomonsen Nye Kristiansand SV  
    Tor Asbjørn Bekkelund  Lillesand SV 
    Rune Engeset   Lindesnes SV 
    Bent Inge Stedal  Lyngdal Sv 
    Grethe Skarvang Karlsen Risør SV 
    Elin Helen Tjomsland  Vennesla SV 
 

Magnus Nygård/Marius Valsvik Berg  Representant for SU 
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Faglig utvalg:  
Medlem   Helge Thorbjørnsen  Froland SV 
Medlem   Marcus Solås   Kristiansand SV 
Medlem   Tor Asbjørn Bekkelund  Lillesand SV 
 
Internasjonalt utvalg: 
Medlem   Jorunn Aanensen Kalvik  Kristiansand SV 
Medlem   Steinar Berge   Kristiansand SV 
 
Kvinnepolitisk utvalg: 
Medlem   Amina Bitar   Arendal SV 
Medlem   Maren Garmann Launes Lindesnes SV 
Medlem   Tunne Torstveit   Arendal SV 
Medlem   Siri Hangeland   Kristiansand SV 
Medlem   Martine Furnes Moen  Kristiansand SV 
 
Miljøpolitisk utvalg: 
Medlem   Svein Berntsen   Lindesnes SV 
Medlem   Andreas Landmark  Kristiansand SV 
Medlem   Mirell Høyer-Berntsen  Arendal SV 
Medlem   Robin Hansson   Kristiansand SV 
 
EU/EØS-politisk utvalg: 
Medlem   Per Gunnar Salomonsen Kristiansand SV 
Medlem   Torunn Skåltveit Olsen  Arendal SV 
Medlem   Helge Thorbjørnsen  Froland SV 
 
Inkluderingspolitisk utvalg: 
Ingen medlemmer    
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Landsstyrerepresentant Vest-A gder: 
Mali Steiro Tronsmoen 

1. vara    Andreas Landmark 
2. vara    Eva Hinlo 
3. vara    Jens Eckhoff 
 
Landsstyrerepresentant Aust-Agder:  

Harald Bjørløw 
1. vara    Mirell Høyer-Berntsen 
2. vara    Fredrik Schulze-Krogh 
3. vara    Cille Steenfeldt-Foss 
 
Revisorer: 
    Jon Helge Aas     På valg i 2020 
    Jan Andersen     På valg i 2020 
vara:     Signe Anne Jørgensen    På valg i 2020 
 
Valgkomité: 
Medlem   Anne Lise Yggeseth  Arendal SV På valg i 2021 
Medlem   Andreas Landmark  Kristiansand SV På valg i 2021 
Medlem   Marie-Thérés Kolnes  Farsund SV På valg i 2020 
Medlem   Sølvi Gjerdahl Thomassen Lindesnes SV På valg i 2021 
Medlem   Tor Asbjørn Bekkelund  Lillesand SV På valg i 2020 
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Organisatorisk status 

Agder SV har nå vært i drift i to år, og er nå også partilag for kun ett sammenslått fylke. Samarbeid og 

kontakt på tvers av lag i hele Agder har styrket seg, og fylkesstyret har ved å legge møtene sine ut til 

lokallagene fått godt innblikk og tett kontakt med mange lokallag. Det er en positiv giv i fylkeslaget 

med sterk medlemsvekst. 

 

Fylkesstyret 

Fylkesstyret har hatt 6 ordinære møter, 1 ekstraordinært møte og 1 årsmøteforberedende møte, og 

behandlet 57 saker. Fylkesstyremøtene har blitt flyttet rundt i hele det nye fylket, for å samle 

organisasjonen og fordele hvem som har lengst reisevei fra gang til gang. Fylkesstyremøtene har 

derfor vært lagt til Vennesla, Arendal, Kristiansand, Farsund og Mandal.  

Fylkesstyremøtene har som hovedregel vært lagt til helgen før landsstyremøtene, slik at fylkesstyret 

kan behandle saker som skal opp i landsstyret. 

AU har hatt 5 møter og behandlet 36 saker. 

 

Medlemmer og lag 

Agder SV hadde ved utgangen av 2018 550 medlemmer. Ved utgangen av 2019 har Agder SV 700 

medlemmer, en økning på 27 prosent. Prosentvis har vi hatt den nest høyeste medlemsveksten av 

alle SVs fylkeslag, kun slått av Troms og Finnmark som hadde 28 prosent medlemsvekst. Situasjonen i 

lokallagene er likevel veldig variabel. Noen har god medlemsvekst og ganske store og vellykkede 

aktiviteter, mens andre blir drevet av få personer som gjør en fenomenal innsats for å holde SV synlig 

i sitt nærmiljø.  

Agder SV hadde ved årsmøtet i 2019 12 lokallag: Flekkefjord SV, Farsund SV, Lindesnes SV, 

Kristiansand SV, Vennesla SV, Lillesand SV, Birkenes SV, Evje og Hornnes SV, Froland SV, Grimstad SV, 

Arendal SV og Risør SV. Lindesnes SV var lokallag for hele Nye Lindesnes kommune, og Kristiansand 

SV var lokallag for hele Nye Kristiansand kommune. F.o.m. 1.1.2020 er disse kommunene 

sammenslått. 

10. mars 2019 ble det stiftet nytt lokallag i Lyngdal, som hadde sitt første ordinære årsmøte i mai 

2019. Per februar 2020 har Agder SV altså 13 lokallag. 
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Lokallagenes medlemsutvikling: 
 
Lokallag:       Medlemmer 31/12/18:  Medlemmer 31/12/19:        Endring: Prosent: 
Flekkefjord   19   25   +6    +32% 
Farsund   28   31   +3    +11% 
Lyngdal    8*   12   +4    +50% 
Lindesnes   54   60   +6    +11% 
Kristiansand   201**   258   +57    +28% 
Vennesla   12   16   +4    +33% 
Lillesand   35   43   +8    +23% 
Birkenes   4   6   +2    +50% 
Evje og Hornnes  6   11   +5    +83% 
Froland    9   10   +1    +11% 
Grimstad   24   37   +13    +54% 
Arendal    97   138   +41    +42% 
Risør    11   11     0       0% 
 
*Det var 8 SV-medlemmer i Lyngdal kommune 31/12/18, til tross for at det ikke var noe aktivt 
lokallag på dette tidspunktet 
**Tallet er summen av medlemstallet i de gamle lagene Kristiansand SV og Søgne SV 
 

Oppfølging av arbeids- og organisasjonsplanen 

Organisatoriske målsetninger og prioriteringer: 

• Øke andelen av medlemsmassen som deltar i partiaktiviteter 

Medlemsmassen har økt betydelig, og et mål som dreier seg om å øke andelen av medlemsmassen 

som er aktive er dermed desto mer ambisiøst. Uten at det finnes tall på dette kan det ikke antas at 

andelen har økt, selv om det har vært tilvekst av nye medlemmer som deltar i partiaktiviteter. Å øke 

andelen av medlemsmassen som deltar aktivt bør være et viktig mål også framover.  

• Styrke de små lokallagene, blant annet gjennom styreskolering 

Alle lokallag har blitt tilbudt styreskolering for de nyvalgte styrene etter sine årsmøter i januar 2020. 

Selv om mye av veksten i medlemstall har skjedd i de største lagene, ser vi at nesten alle lokallag har 

fått nye medlemmer. At disse blir tatt godt imot slik at de både blir værende og kan bli aktive er 

viktig. 

• Gjennomføre en god valgkamp der SV er med å sette dagsorden og får valgt inn flere 

folkevalgte 
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For en mer grundig gjennomgang av dette punktet, se fylkets valgkamprapport som ble behandlet av 

fylkesstyret 16. november 2019. 

Å prege dagsorden er aldri noe man kan kontrollere alene. Intern krangling om bompenger i 

regjeringen tok mye fokus i media, til tross for at det var lokalvalg, og nyhetsbildet i vår største 

bykommune ble dominert av et lite antall saker som bompenger, kunstsilo og Gartnerløkke. Til tross 

for dette gjennomførte vi en god valgkamp. Vi hadde framgang i alle kommuner vi stilte liste, og 

gjorde det aller best i Arendal med 7,6%. Antallet faste kommunestyrerepresentanter økte fra 10 til 

16. Vi har fortsatt kun to fylkestingsrepresentanter, men det er grunnet fylkessammenslåingen. I 

kommunene vi stilte liste var det 4043 flere som stemte SV enn i 2015. 

• Bli mer synlige i samfunnsdebatten på Agder og bygge flere tydelige SV-profiler 

Det er ingen tvil om at vi har fått flere tydelige SV-profiler. Mange av de nye folkevalgte i 

kommunene er dyktige til å være synlige i sitt lokale mediebilde. 

Dette er også en langsiktig målsetning gjennom hele planperioden. At vi nå har økt antall kommunale 

folkevalgte med 60% er en veldig god hjelp i denne sammenheng. Det vil være viktig at de som har 

vært flinke til å profilere seg gjennom valgkampen også vil klare å være synlige i den politiske 

hverdagen framover. 

• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen på Agder 

• Få flere profilerte SVere i fagbevegelsen 

Dette er langsiktige målsetninger gjennom hele planperioden, se faglig utvalgs årsberetning. 

 

Organisasjonsbygging: 

Mye av årets aktivitet har vært knyttet til valgkampen, og mange av de mest aktive tillitsvalgte i 

fylket har vært mye opptatt med å drive valgkamp i sin kommune og lokallag. Aktivitetene knyttet til 

valgkamp og valgkampskolering er omtalt i valgkamprapporten. 

6.–7. april ble det arrangert skoleringsseminar på Hove leirsenter utenfor Arendal. Dette var både for 

å gi medlemmer et aktivitetstilbud, og å gi skolering i forkant av valgkampen. 36 voksne og 7 barn 

deltok, i tillegg til innledere. 

  



 

Agder Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no/agder  
Stener Heyerdahlsgate 1, 4612 KRISTIANSAND S                                                                        agder@sv.no  
  7 

I januar 2020 arrangerte vi en folkevalgtsamling på Hald pensjonat i Mandal. Totalt deltok 29 

personer på hele eller deler av samlingen, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Foran flere av fylkesstyremøtene har det blitt arrangert åpne møter med innledninger om ulike 

temaer. 

- 23. mars, Vennesla: Kristin Baatz og to beboere fra Jegersberg gård rehabiliterings- og 

kompetansesenter innledet om rusomsorg og rehabilitering. 

- 11. august, Kristiansand: Det ble arrangert valgkampskolering for listekandidater i forkant av 

fylkesstyremøtet 

- 16. november, Farsund: Freddy de Ruiter innledet om sykehusøkonomi og alternativer til 

foretaksmodellen 

-  

Økonomi: 

Året har selvfølgelig vært preget av at det var valgår. Det betyr at det er budsjettert med et betydelig 

underskudd. Dette underskuddet ble ikke så stort som forventet, slik at vi i forholdet til budsjettet 

har fått et bedre resultat enn forventet. Ellers er det satset på samlinger og andre arrangementer for 

å styrke partiorganisasjonen, både på Sandøya i 2018 og Hove i 2019. Ellers begynner situasjonen nå 

å normaliseres etter at Aust-Agder SV og Vest-Agder SV ble slått sammen, noe som gjør det litt 

lettere å få oversikt over økonomien.  

 

Bindeledd til partiet sentralt: 

Fylkesleder Mali Steiro Tronsmoen og Harald Bjørløw har i denne perioden representert Agder SV i 

landsstyret, og behandling av landsstyresaker har vært fast på sakskartet til fylkesstyret. I etterkant 

av landsstyremøtene har det som hovedregel vært holdt AU-møter, hvor landsstyrerepresentantene 

har orientert. AU-referatene har blitt sendt ut til hele fylkesstyret med lokallagsrepresentanter. 

I november 2019 arrangerte SV en fylkessamling i Oslo, der leder, organisatorisk nestleder og 

fylkessekretær deltok. Fylkessekretær har også deltatt på et nasjonalt strategiseminar i september, 

med ansatte og Stortingsgruppa. Fylkessekretær har også ukentlige videomøter med partikontoret, 

og kan videreformidle informasjon begge veier. 
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Mediearbeid: 

Etter lang ventetid ble endelig Facebook-sidene til de gamle fylkeslagene slått sammen til én side for 

Agder SV. Dette ble forsøkt gjort allerede rett etter årsmøtet i 2018, men fungerte ikke før over et år 

senere. Dette gjorde det lettere å bruke Facebook aktivt i valgkampen. Etter valget har imidlertid 

aktiviteten på Facebook-siden vært ganske lav. Siden har ca. 1500 følgere, og ved å bli mer aktive kan 

vi være synlige for mange. 

Det har blitt gjennomført noe medieskolering, som en del av opplegget for å bygge opp kandidatene 

til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Særlig i tiden fram mot valget gjorde svært mange av de 

lokale kandidatene en god jobb for å bli synlig i media. 
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Aktivitet 

• 1. mai 

SV var med å markere arbeidernes internasjonale kampdag over hele Agder. SVs hovedbudskap på 

årets 1. mai hadde fokus på velferdstjenestene våre – de som bruker dem, og de som jobber der. 

Flere steder hadde SVs lokallag egne arrangementer, og andre steder deltok SVere på 

fellesarrangement. Mange steder i fylket deltok SVere med appell eller tale: 

o Arendal: Ordførerkandidat Inger Brokka de Ruiter holdt appell 

o Birkenes: Politisk nestleder Helge Thorbjørnsen holdt tale 

o Farsund: Fylkesordførerkandidat Mirell Høyer-Berntsen holdt tale, og 

ordførerkandidat Anija Wormsen holdt appell 

o Flekkefjord: Ordførerkandidat Steinar Dyrli holdt appell 

o Grimstad: Fylkesleder Mali Steiro Tronsmoen holdt appell 

o Kristiansand: Fylkesleder og ordførerkandidat Mali Steiro Tronsmoen, gruppeleder 

Andreas Landmark og leder i Agder SU Magnus Nygaard holdt appeller. Kristiansand 

SVs Tonje Alvestad var konferansier for fellesarrangementet på torvet. 

o Lillesand: 2. kandidat Inger Margrethe Stoveland holdt appell 

o Mandal: Ordførerkandidat Vibeke Wærn holdt appell 

 

• Verdens miljødag 5. juni 

Fylkeslaget publiserte oppdateringer på Facebook, og oppfordret lokallagene til å markere dagen. 

Flere steder i fylkene var det løpeseddelutdeling eller andre aksjoner. 

• Arendalsuka 13.–17. august 

SV var på plass på Arendalsuka, med stand og arrangementer. Fylkeslaget hadde ansvar for 

bemanning av standen, og Anne Lise Yggeseth var hovedkoordinator for dette. Fylkessekretær bisto 

sentralt med å arrangere live-podkast med Lahlum og Lysbakken på Statsraad Lehmkuhl, og Agder SV 

hadde sin egen valgkampkickoff på Lille Andevinge under uka. Mange lokale kandidater deltok i 

debatter på vegne av SV, og det er en positiv erfaring av lokale kandidater får denne muligheten 

særlig i lokalvalgsår.  

Se valgkamprapporten for grundigere gjennomgang av valgkampaktiviteter.  

 For øvrig aktivitet henvises det til utvalgenes beretninger. 


