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Sak 5 arbeidsplan 

Redforslag R5-1 Tillegg etter linje 1140 

Forslag til ny tekst Arrangere medlemsmøte om abort for å sikre en grundig debatt i 

partiet før et evt. vedtak på årsmøtet 2021 og fram mot et evt. 

landsmøtevedtak.  

Type endring Tillegg 

Redaksjonsmkomitéens 
innstilling 

Vedtas 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom mener det er behov for en grundigere diskusjon om abort før 
neste års års- og landsmøte.  

 

Endringsforslag 5-1 Tilleggsforslag 

Forslagsstiller Yngve Træland 

Forslag til ny tekst Hvordan skape mer medlemsdeltagelse og medlemsdemokrati i 
Bergen SV.  
Forutsetningen for at medlemmer skal være med å forme og utvikle 
SVs politikk både lokalt, regionalt og nasjonalt er at muligheten til å ha 
innflytelse på utformingen og utviklingen av politikken er reell i praksis. 
For at dette skal bli mulig må det legges tilrette for innflytelse gjennom 
forum som medlemsmøter mellom årsmøtene og at ulike tema som og 
områder i politikken settes på dagsorden for diskusjon.  
I arbeidsplanen legges det opp til at det skal arrangeres medlemsmøter 
fast en gang i måneden og det skal jobbes for at medlemmene inviteres 
med i og har mulighet til å påvirke viktige beslutninger som skjer i 
bystyret i Bergen, på fylkestinget og Stortinget.  
 
For at dette skal bli mulig vil Bergen SV snarest i 2020: 

1. Opprette eget digitalt medlemsforum der informasjon og 
diskusjon kan foregå mellom medlemmene om aktuell politikk, 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
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2. Sørge for å informere medlemmer om tid, sted og dagsorden 
for styremøter slik at medlemmer som har interesse for saker 
til dagsorden kan delta. Protokollen for hvert styremøte legges 
ut på medlemssidene når den er godkjent av styret. 

3. Sørge for å informere medlemmer om tid, sted og dagsorden 
for bystyregruppens møter og dagsorden og andre 
forberedelsesmøter for de ulike bystyreutvalg slik at 
medlemmer som har interesse for saker og er aktive i ulike 
utvalg og nettverk, kan delta. 

4. Oppfordre medlemmer til å delta aktivt i ulike sosiale og trykte 
media og legge til rette for at SV kan være først med å sette 
dagsorden for politikken. 

Type endring Tillegg 

Redaksjonsmkomitéens 
innstilling 

Avvise  

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom er kritisk til at styremøtene og gruppemøtene til 
bystyregruppen alltid skal være åpne.  
Punkt 1 vil kunne være svært arbeidskrevende. Redkom mener 
forslaget pålegger styret mer ekstraarbeid enn det er realistisk rom for 
og er uenig i at dette bør være en prioritert oppgave for styret det 
neste året.  

 

Endringsforslag 5-2 Tillegg. Nytt kulepunkt etter linje 1118 

Forslagsstiller Marit Jæger Kanney 

Ny tekst Helse og omsorg og privatisering av disse tjenestene. 

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Det er ikke presisert hvor forslaget skal innplasseres. Redkom tolker 
forslaget om et tillegg til politiske hovedprioriteringer og foreslår det 
evt. plassert som et nytt kulepunkt under: I 2020 vil følgende områder 
ha høyest prioritet i det politiske arbeidet til Bergen SV. 
Redkom vurderer at fire prioriterte hovedområder er nok.  

 

Endringsforslag 5-3 Tillegg etter linje 1151 

Forslagsstiller Marthe Hammer 
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Ny tekst Styret i Bergen SV utnevner en kvinnepolitisk ansvarlig / kvinnepolitisk 
utvalg som sammen med kvinnepolitisk utvalg i Vestland SV sørger for 
at SV deltar og arrangerer minst et arrangement under 8.mars og 
kvinnefestivalen i Bergen. 

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 5-4 Tillegg 

Forslagsstiller 

Marit Jæger Kanney 

Ny tekst 

Vi er med i en kvinnegruppe i Rødt som skal lage arrangement både 7 

og 8. Mars. Hva med å samles om dette og gjennomføre sammen? 

Ref. Samarbeid på rødsiden. 

 

Type endring  

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises, oversendes styret.  

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom er usikker på hvordan dette passer inn i arbeidsplanen og 
foreslår at forslaget oversendes styret.  

 

 

Endringsforslag 5-4 Tillegg etter linje 1155 
 

Forslagsstiller Eirik Reikerås 

Ny tekst Være aktive og synlige på sosiale medier, med et mål om å nå ut til et 
så stort publikum som mulig. 

 

Type endring Nytt kulepunkt under «Utadrettet aktivitet og aksjonisme» om sosiale 
medier 
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Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

 

Endringsforslag 5-5 Tillegsforslag. Nytt kulepunkt etter linje 1118 

Forslag til ny tekst EU og EØS. Gå gjennom EØS avtale og se hvilke beslutninger Norge 

fortsatt kan ta som suveren nasjon, og hvilke vi har mistet retten til å 

fatte. 

Type endring Tillegg. Nyt prioritert hovedområde under politiske 
hovedprioriteringer. 

Redaksjonsmkomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom vurderer at fire prioriterte området er tilstrekkelig.  
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Sak 6 Budsjett 

Forslag: slette posten gjeld til BSU. 

Dette er ikke reell gjeld og vi bør slette den da vi ikke fører gjeld på noen annen bevilgning som ikke 

blir utbetalt. 
 
Redaksjonsmkomitéens innstilling: Realitetsbehandles ikke 
 

 

Sak 7 Vedtekter 

Det er kommet inn et forslag til endring av vedtektene. Forslaget kom inn etter fristen og er derfor ikke 

behandlet.  

Forslaget: 

Rettelse av endringsforslag til § 7-3 Supplering: 

..".dersom mer enn 1 av medlemmene faller ut" - strykes. 

Da blir endringsforslaget: Styret kan vedta å supplere medlemmer av valgkomiteen. 

Medlemmer av styret kan ikke velges. 
Forslagsstiller: Yngve Træland 
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