
Forslag nr. Forslagsstiller: Paragraf: Forslag: Fylkesstyrets innstilling:

1 Vedtektskomiteen 1-2
Stryke "Aust-Agder og Vest-Agder, som blir [...] fra 1.1.2020" slik at ny tekst blir: 
"Agder SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag for Agder" Vedtas

2 Vedtektskomiteen 6-4

Endre til: "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."

Avvises til fordel for forslag 3

DISSENS:
Et mindretall på 2 ønsker å 
vedta forslaget. Et mindretall på 
1 ønsker å avvise forslaget og 
beholde dagens formulering.

3 Alf Holmelid 6-4

Endre til: "Fylkesårsmøtet velger 7 medlemmer til fylkesstyret, derav leder, politisk 
nestleder, organisatorisk nestleder, kasserer, kvinnepolitisk leder og to 
landsstyrerepresentanter. Vervet som landsstyrerepresentant kan kombineres med 
andre verv i styret.  En representant fra fylkestingsgruppa, et SU-
medlem oppnevnt av Agder SU og et styremedlem fra hvert lokallag oppnevnt av 
lokallaget tiltrer fylkesstyret med fulle rettigheter. Fylkesårsmøtet velger 
fire varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge. Årsmøtet velger inntil 
tre vararepresentanter til fylkesstyret i prioritert rekkefølge. Videre kan 
fylkesårsmøtet velge utvalgsledere/fagansvarlige med tale og forslagsrett i 
fylkesstyret."

Vedtas

DISSENS:
Et mindretall på to ønsker å 
avvise forslaget til fordel for 
forslag 2. Et mindretall på en 
ønsker å avvise forslaget og 
beholde dagens formulering.

4 Vedtektskomiteen 6-6 Endre "tilstede" til "til stede" Vedtas

5 Vedtektskomiteen 6-7

Legge til "Sosialistisk Ungdom" og stryke "lokallagene", slik at ny tekst blir: 
"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."

Avvises

DISSENS:
Et mindretall på 2 ønsker å 
vedta forslaget.

6 Vedtektskomiteen 6-8
Ny paragraf i kapittel 6: "Fylkesstyret oppnevner medlemmer til utvalgene når det er 
behov for det." Vedtas

7 Vedtektskomiteen

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.

Avvises

DISSENS:
Et mindretall på 2 ønsker å 
vedta forslaget.

8 Vedtektskomiteen

Nytt kapittel – alternativ til forslag 7:

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 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. Avvises

9 Vedtektskomiteen Nåværende kapittel 7-13 får ny nummerering som kapittel 8-14.

Avvises

DISSENS:
Et mindretall på 2 ønsker å 
vedta forslaget.

Guttorm S. Syrrist
Forslag fra fylkesstyret: 
Styret foreslår at eventuelle vedtektsendringer som gjelder sammensetning av fylkeslagets organer først trer i kraft slik at de gjelder for valget av nytt fylkesstyre i 2021.


