
 
 

 
 

 

Årsmelding 2019 
_____________________________________________________________ 

 

  

Haugesund SV 
 
 
 

 
Styret i 2019 og toppkandidatene for perioden 2019-2023 i Haugesund SV. 
Fra venstre: Karen Helgeland Qvale, Signe Norbotten, Ivar Teigland, Lene Sæther, Erling Nes Mygland, Trine Meling Stokland, Vegard Engesli, Lise Langåker, Svein Inge 
Strand Egeland og Odd Vidar Sevland. Britt-Mona Vang og Felipe Panza var ikke til stede da bildet ble tatt. 
Foto: Steinar Sortland 
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1. Styret 

 
I 2019 har styret bestått av: 
 
Leder:     Ivar Teigland 
Nestleder:    Signe Kathrine Norbotten       
Kasserer:    Lene Sæther 
Informasjonsansvarlig:  Felipe Panza 
Sekretær:    Britt-Mona Vang 
Styremedlem:   Erling Nes Mygland (SU) 
Styremedlem:   Britt-Mona Vang 
Styremedlem:   Reidar Sand (SU) 
 
Varamedlemmer:   Odd Vidar Sevland og Karen Helgeland Qvale 
 
Politiske kontakter: 

• Klima- og miljøpolitisk kontakt:   Karen Helgeland Qvale 

• Likestillingspolitisk kontakt:    Lene Sæther 

• Fagpolitisk kontakt:     Trine Meling Stokland 

• Oppvekst- og utdanningspolitisk kontakt:  Britt-Mona Vang 

• Velferdspolitisk kontakt:    Lene Sæther 

• Integreringspolitisk kontakt:    Felipe Panza 

• Internasjonal kontakt:    Odd Vidar Sevland 

• Ungdomspolitisk kontakt:    Erling Nes Mygland 

• Kontakt for byutvikling:    Odd Vidar Sevland 
 
Se mandat for kontaktene. 
 
 
Revisor:   
Åge Johannessen 
 
Valgkomité:   
Marit Bjørnestad og Andreas Myge 
 
Representantskapet i Rogaland SV: 
Fast: Signe Kathrine Norbotten   
Vara: Britt-Mona Vang 
 
 
Det er avholdt fem ordinære styremøter* i perioden.  
Referat fra alle møtene er tilgjengelig i lenkene under eller på www.sv.no/haugesund  

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/mandat_for_kontakter_i_haugesund_sv_2019.pdf
https://www.sv.no/haugesund/kontakt-haugesund-sv/
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Styremøte 4. mars 
Styremøte 18. mars 
Styremøte 8. april 
Styremøte 26. november 
Styremøte 11. desember 
 
*På grunn av valgkamp ble det mellom mai og september avholdt valgkampmøter for styret og 
bystyregruppa i stedet for ordinære styremøter. 
 
«Kaffikoppen»: 
Gruppeleder og lokallagsleder har invitert til jevnlige uformelle «Kaffikoppen»-møter som er åpne 
for alle medlemmer, totalt fire møter gjennom 2019. Oppmøtet har vært noe varierende, men 
enkelte møter har samlet flere medlemmer.  
 
8. mars: 
Dette året ble det arrangert 8. mars-tog i Haugesund der Haugesund SV var medarrangør sammen 
med Rødt Haugaland, Karmøy SV, Haugalandet SU og Haugalandet Rød Ungdom. I tillegg 
arrangerte den tverrpolitiske 8. mars-foreningen i Haugesund panelsamtale på høgskolen der 
temaet var netthets og konsekvenser for likestilling og demokrati. 
 
1. mai: 
Som tidligere år var Haugesund SV medarrangør av 1. mai på Haugalandet sammen med LO i Nord-
Rogaland, Ap og SV fra Haugesund, Karmøy og Tysvær. Knut Oaland og Ivar Teigland deltok i 
planleggingskomiteen på vegne av SV. 
 
Frokostmøte i Tysvær og på Visnes (Karmøy) ble gjennomført som tradisjonen er. Hoveddelen av 
arrangementet i Haugesund ble avholdt på hotellet Scandic Maritim. Toget startet ved byparken 
etter bekransning av Bernhard Hansens bauta og gikk gjennom byen til minnesmerket for 22. juli.  
 
Årets paroler var:  
Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft 
Tenestepensjon frå fyrste krone 
Støtt ungdommens klimaopprør 
Styrk yrkesfag – lovfest retten til lærlingeplass 
Ja til (folkestyre og) faglege rettar – Noreg ut av EØS 
Ja til heile og faste stillingar 
Kryss fleire kvinner inn i politikken 
Anerkjenn Palestina som egen stat 
Redd industrien – NEI til ACER! 
Nei til profitt på velferd 
Stans ny kald krig – Forby atomvåpen 
 
SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk holdt appell, mens de to hovedtalene ble holdt av Eirin 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/referat_styremote040319.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/04/referat_styremote180319.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/04/Referat-styrem%C3%B8te-Hgsd-SV-080419.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/12/Referat-styrem%C3%B8te-Hgsd-SV-261119.pdf
https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2020/01/Referat-styrem%C3%B8te-Hgsd-SV-11.12.19.pdf
https://www.facebook.com/events/812374322430567/
https://www.facebook.com/events/2401157769922037/
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Sund, distriktssekretær for LO i Rogaland og Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund (Ap). I 
tillegg holdt Kristian Mateo Norheim fra Rødt Haugaland appell. 
 
 

2. Delegater til årsmøtet i Rogaland SV og landsmøtet i SV 

 
Det ble avholdt årsmøte i Rogaland SV lørdag 16. og søndag 17. februar 2019 i Sandnes.  
Utsendinger fra Haugesund SV: 

• Signe Kathrine Norbotten (representantskapet) 

• Arne Tjelle  

• Edgar Kåre Pettersen 

• Knut Oaland 

• Thomas Thorsen 

• Erling Nes Mygland 
I tillegg deltok: 

• Ivar Teigland (fylkesstyret)  
 
Det ble avholdt landsmøte i SV fredag 29. mars, lørdag 30. mars og søndag 31. mars i Oslo. 
Utsendinger fra Haugesund SV: 
Trine Meling Stokland (kun fredag) 
Lise Langåker 
 
 

3. Aktiviteter 

 
En status for styrets handlings- og aktivitetsplan for 2019 er lagt som vedlegg til årsmeldingen. 
Deler av 2019 har vært brukt til valgkamp, og aktiviteten fra valgkampen er nærmere beskrevet 
under punkt 4. 
 
 

4. Valgkamp 

 
Store deler av våren 2019 ble brukt til arbeid med nytt arbeidsprogram for perioden 2019 – 2023. 
Det ble satt ned arbeidsgrupper for hvert kapittel av arbeidsprogrammet, og det nye 
arbeidsprogrammet ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte onsdag 24. april. Videre ble det 
jobbet med å utforme hovedsaker for valgkampen, og hovedsakene ble vedtatt på et 
medlemsmøte mandag 13. mai. 
 
Haugesund var en av de mellomstore byene som SV ville prioritere og satse ekstra på fram mot 
valget i 2019, og en viktig del av denne satsingen var et folkemøte med Audun Lysbakken i de 
prioriterte byene. Torsdag 9. mai ble det arrangert folkemøte med Audun Lysbakken i Haugesund. 
Folkemøtet ble en suksess med svært godt oppmøte. 

https://www.sv.no/haugesund/wp-content/uploads/sites/42/2019/08/Arbeidsprogram-Haugesund-SV-2019-2023.pdf
https://www.facebook.com/events/409725019853663/
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Lørdag 1. juni arrangerte Rogaland SV valgkampsamling for alle medlemmer i Nord-Rogaland. Fra 
starten av juni ble det etablert valgkampsamarbeid mellom styret og bystyregruppa, og det ble 
utarbeidet en plan for valgkampen. Her ble det laget en framdriftsplan og ansvarsfordeling for 
toppkandidater og styre, det ble laget en oversikt over aktiviteter i valgkampen og en egen oversikt 
over aktivitet på stand. 
 
Denne valgkampen var Trine Meling Stokland ny som førstekandidat og Vegard Engesli og Lise 
Langåker nye som toppkandidater. Det ble jobbet bevisst med å synliggjøre de nye kandidatene, og 
da spesielt den nye førstekandidaten. 
 
 

5. Bystyret 

 
Etter valget 2019 fikk vi flere nye kandidater inn i bystyregruppa og økte fra to til tre 
representanter i bystyret. I tillegg ble Trine Meling Stokland varaordfører, noe vi er utrolig stolte av! 
 
Formannskapet:  
Trine Meling Stokland (medlem) 
Vegard Engesli (2. vara) 
Lise Langåker (3. vara) 
 
Bystyret: 
Trine Meling Stokland 
Vegard Engesli 
Lise Langåker 
Vara: 
1. Svein Inge Strand Egeland  
2. Lene Sæther 
3. Karen Helgeland Qvale 
4. Andreas Myge 
5. Erling Nes Mygland 
6. Marte Engesli Lysaker 
 
Utvalg for oppvekst: 
Vegard Engesli (medlem) 
Svein Inge Strand Egeland (1. vara) 
Erling Nes Mygland (2. vara) 
Lene Sæther (3. vara) 
 
Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester: 
Lise Langåker (medlem) 
Lene Sæther (2. vara) 
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Erling Nes Mygland (3. vara) 
 
Utvalg for plan og miljø: 
Karen Helgeland Qvale (1. vara) 
 
Utvalg for personalpolitikk: 
Andreas Myge (1. vara) 
 
Kontrollutvalget: 
Marte Engesli Lysaker (medlem) 
Lise Haukås (varamedlem) 
 
 
Komiteen for Haugesund bys ærestegn «De fykende måker»: 
Marit Bjørnestad 
 
17. mai-komiteen i Haugesund: 
Marit Bjørnestad 
Gjertrud Kjellesvik 
 
 

6. Den parlamentariske aktiviteten 

 
Rapport fra gruppeleder Trine Meling Stokland: 
 
Gjertrud Kjellesvik fungerte som gruppeleder fram til konstitueringen av dette nye bystyret etter 
valget. Gjertrud rapporterer om et svært godt samarbeid med gruppelederne i koalisjonen. Trine 
Meling Stokland overtok som gruppeleder 16. oktober 2019.  
 
Etter valget startet forhandlingene om en ny samarbeidsavtale med den sittende koalisjonen. 
Venstre valgte ganske raskt å trekke seg fra forhandlingene, mens AP, SV, SP, MDG, KRF og PP 
fortsatte samtalene. Trine Stokland, Vegard Engesli og Andreas Myge deltok i forhandlingene på 
vegne av SV. Dette arbeidet var intensivt og tidkrevende, men prosessen var preget av raushet og 
samarbeidsvilje hos samtlige partier.  
 
Den endelige samarbeidsavtalen ble signert 19. september 2019. Trine laget i forbindelse med 
dette et notat som ble sendt ut til alle medlemmer med informasjon om SV sine viktigste 
gjennomslag, samt hvilke saker som hadde vært krevende i forhandlingene. I 2020 vil den nye 
bystyregruppa sette av tid til å lage en plan for hvordan vi følger opp/legger press på SV sine saker 
fra samarbeidsavtalen. 
  

https://www.sv.no/haugesund/2019/09/27/den-nye-samarbeidsavtalen/
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I november startet budsjettforhandlingene. Dette var også et intensivt og krevende arbeid. 
Rausheten var definitivt ikke borte, men i denne prosessen ble det nok brukt mer kjøttvekt enn 
tidligere. SV var uenige i en del av prioriteringene, men fikk også gjennomslag for viktige saker. 
Koalisjonen har evaluert budsjettprosessen – og er blant annet enig om å igangsette dette 
arbeidet på et tidligere tidspunkt i årene som kommer. 
  
Viktige gjennomslag for SV i bystyret i 2019:   
 
Mai 2019:  

• Varsling: Bystyret vedtok reviderte rutiner for varsling, samt reviderte retningslinjer mot 
mobbing, trakassering og konflikthåndtering. Dette var saker som vi hadde jobbet mye 
med i personalpolitisk utvalg. Nytt i denne sammenhengen er at det er blitt opprettet en 
egen kommunal varslingskomité med mandat til å undersøke, behandle og følge opp 
varsler. Dette mener vi at kan bidra til at kommunen styrker og profesjonaliserer arbeidet 
med behandling av varslingssaker, og ikke minst at flere ansatte tør å varsle om 
kritikkverdige forslag. Ordningen skal evalueres etter et år.  

 
Juni 2019:  

• Arbeidstrening for rusavhengige: Etter interpellasjon fikk vi gjennomslag for å oppjustere 
maksgrensen for hvor mange timer rusavhengige som deltar i arbeidstreningstilbud i regi 
av Kirkens Bymisjon kan jobbe uten å bli trukket i sosialhjelpen.  

• Klima og miljø: Vi bidrog til å styrke vedtaket vedrørende klima- og naturkrise slik at 
fokuset ble dreid over på forpliktelsen til å handle (ikke bare erklære krise): Bystyret i 
Haugesund erkjenner at vi har en klima- og naturkrise i verden, og forplikter seg med dette 
til en ekstraordinær innsats for klima, miljø og naturmangfold. Dette skal komme til syne i 
form av ambisiøse, seriøse og konkrete mål og tiltak, blant annet i rulleringen av klima og 
energiplanen.  

 
September 2019:  

• Barnetrygd: Bystyret vedtok endelig å holde barnetrygden utenfor behandlingen av 
sosialhjelp. Dette er en sak vi har kjempet for i mange år – og en stor seier for mange 
hundre unger i byen vår  

 
Desember 2019:  

• Alkoholpolitiske retningslinjer: Vi fikk enstemmig oversendt et forslag om å kartlegge 
hvorvidt skjenkestedene i Haugesund er universelt utformet. I tillegg fikk vi gjennomslag 
for at allmenngjort minstelønn skal være en forutsetning i tildeling av skjenkebevilling. 

• Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (våre viktige gjennomslag):  
o Risøy: 2 millioner kroner til oppgradering av lekeparkområdene 
o Breidablikk: Framskynde rehabilitering til 2020  
o Heltidskultur: Øremerkede midler prosjekt heltidskultur (1 million kroner årlig over 

en 3-årsperiode)  
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o Rekruttering av vernepleiere: Rekrutteringsmidler à 200 000 kroner årlig 
framskyndet til 2020. Dette skal sørge for at vernepleiere har samme 
stipendordninger som sykepleiere.  

o Verbale punkter:  
▪ Bystyret ber kommunedirektøren om å sørge for nok ressurser til 

ferdigstilling og oppfølging av klima- og energiplanen med vekt på 
handlingsplanen. Bystyret ber i tillegg om at det opprettes et tverrfaglig 
klima- og miljøteam på tvers av tjenesteområder.  

▪ Bystyret ber om at det i forbindelse med rulleringen av rusmiddelpolitisk 
handlingsplan og/eller i rulleringen av andre relevante temaplaner gjøres 
særskilte vurderinger og/eller knyttet til følgende områder:   
Forebygging:  

• Evaluering av det tverrfaglige samarbeidet mellom kommune, 
frivillighet og politi med hensyn til forebyggende rusarbeid blant 
ungdom  

• Videreføre avtalen med «Av og til»-kampanjen for fire nye år. Samt 
igangsette tiltak som avtalen omhandler  

Ettervern/oppfølging/skadereduksjon:  

• Vurdering av kvalitet og behov knyttet til lavterskel 
arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige   

• Vurdering av kapasitet og bemanningssituasjon ved gatenær 
helsestasjon og fengselhelsetjeneste  

• Vurdere å etablere sprøyteromsløsning for det tyngste rusmiljøet  
 
 

7. Økonomien i laget 

 
Vi viser til eget regnskap. Regnskapet er revidert og godkjent. 
 
 

8. Sosialistisk Ungdom 

 
Rapport fra Erling Nes Mygland (SU sin representant i styret): 
 
Haugalandet Sosialistisk Ungdom har i 2019 hatt lite aktivitet, men har som mål å velge et nytt og 
mer aktivt styre innen 1. mai i 2020. Mangelen på aktivitet er grunnet stor fraflytting av sentrale 
personer og fokus på skole av de resterende. Haugalandet Sosialistisk Ungdom har god kontakt 
med leder i Rogaland Sosialistisk Ungdom, og har tro på at Haugalandet Sosialistisk Ungdom 
kommer til å ha et sterkere lokallag i løpet av 2020.  
 
Valgkampen var preget av at lokallaget var sterkt redusert. Vi hadde debattanter på besøk fra 
Vestland Sosialistisk Ungdom som tok 7 debatter, de resterende 14 tok Erling Nes Mygland. 
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9. Medlemsutvikling 

 
Medlemstallet i Haugesund SV var per 31.12.2019, 83 medlemmer. Vi har fått 16 nye medlemmer i 
2019. Alle nye medlemmer blir personlig kontaktet av lokallagsleder. 
 
I løpet av de siste årene har Haugesund SV hatt en fin medlemsutvikling: 
 

År Antall medlemmer 

2015 53 medlemmer 

2016 51 medlemmer 

2017 60 medlemmer 

2018 67 medlemmer 

2019 83 medlemmer 

 
 
På vegne av styret,  
Ivar Teigland 
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Vedlegg til årsmelding 2019: Status for styrets handlings- og aktivitetsplan 2019 
 

Handlings- og aktivitetsplan for styret i Haugesund SV i 2019 

 
Mål for 2019:                                                                                                                                                           
 

Organisatorisk 

• Videreutvikle og styrke lokallaget 

• Øke medlemstallet og inkludere nye medlemmer 

• Mobilisere og aktivisere flere medlemmer 
Politisk 

• Synliggjøre og gjennomføre SV-politikk i det politiske flertallssamarbeidet 

• Bygge videre på den positive valgkampen og det gode valgresultatet fra 2017 
inn mot valgkampen 2019 

 

Virkemidler og tiltak:                                                                                                                            
 

✓ Videreutvikle arbeidet med politiske og sosiale møtearenaer for lagbygging, 
medvirkning, og politikkutforming: 

o Fortsette med månedlige «kaffikopp»-møter med gruppeleder og 
lokallagsleder (åpne for alle medlemmer) 

o Fortsette med jevnlige medlemsmøter og regionale medlemssamlinger 
o Skolering av kandidater og medlemmer 

 
✓ Synlighet og god informasjonsflyt: 

o Informasjonsbrev til medlemmer om aktuelle saker minst en gang i 
halvåret 

o Oppdatert nettside 
o Aktivitet i sosiale medier og lokale medier 

 
✓ Medlemsutvikling: 

o Vervekampanjer 
o Bli kjent-samtaler med nye medlemmer 
o Mobilisere medlemmer til aktivt å delta i valgkampen 2019 
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Aktivitetsplan for 2019:                                                                                                                                       

Dato Aktivitet/tiltak Ansvar for 
planlegging/ 
oppfølging 

For hvem Status 

04.02. Årsmøte i Haugesund SV Styre Åpent 
arrangement. 
Medlemmer har 
stemmerett 

Gjennomført 

16.-
17.02. 

Årsmøte i Rogaland SV Styre Valgte delegater 
og observatører 

Gjennomført 

18.02. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Gjennomført 

19.02. Felles valgkampmøte med alle 
partiene i Haugesund 
kommune 

Haugesund Høyre Kandidater fra 
styret og 
bystyregruppe 

Gjennomført 

08.03. 8. mars-tog Rødt Haugaland, 
Haugesund SV, 
Karmøy SV, 
Haugalandet SU 
og Haugalandet 
Rød Ungdom 

Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

08.03. Markering av kvinnedagen 8. mars-
foreningen i 
Haugesund 

Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

18.03. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Gjennomført 

24.04. Ekstraordinært årsmøte i 
Haugesund SV (for å vedta 
nytt arbeidsprogram) 

Styre Åpent 
arrangement. 
Medlemmer har 
stemmerett 

Gjennomført 

01.05.  Arbeidernes dag Tverrpolitisk 
komité 

Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

04.05. Strandryddeaksjonen 
Haugalandet 

Styre Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

06.05. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Ikke gjennomført 

09.05. Folkemøte med Audun Styre Åpent Gjennomført 
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Lysbakken arrangement 

13.05. Medlemsmøte (for å vedta 
hovedsaker i valgkampen) 

Styre Åpent 
arrangement. 
Medlemmer har 
stemmerett 

Gjennomført 

14.05. Frivillighetskonferanse Haugesund 
kommune 

Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

01.06. Valgkampsamling Rogaland SV Medlemmer i 
Nord-Rogaland 

Gjennomført 

03.06. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Ikke gjennomført 

03.06. Valgkampmøte Styre og 
bystyregruppe 

Styret og 
bystyregruppe 

Gjennomført 

05.06. Verdens miljøverndag 
(ryddeaksjon?) 

 Åpent 
arrangement 

Ikke gjennomført 

14.06. Morgenaksjoner i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

Styret og 
bystyregruppe 

Gjennomført 

18.06. Valgkampskolering med 
Kristian Fjellanger fra SVs 
partikontor 

Styre og 
bystyregruppe 

Styret og 
bystyregruppe 

Gjennomført 

18.06. Felles valgkampmøte med alle 
partiene i Haugesund 
kommune 

Haugesund Høyre Kandidater fra 
styret og 
bystyregruppe 

Gjennomført 

01.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

03.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

03.08. Haugaland Pride Haugaland Pride Åpent 
arrangement 

Gjennomført 

08.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

09.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

17.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

24.08. Valgkampstand i sentrum Styre og For alle Gjennomført 
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bystyregruppe interesserte 

30.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

31.08. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

06.09. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

06.09. Sosialt samvær og 
valgkampfest 

Styre og 
bystyregruppe 

Medlemmer og 
sympatisører 

Gjennomført 

07.09. Valgkampstand i sentrum Styre og 
bystyregruppe 

For alle 
interesserte 

Gjennomført 

09.09. Valgvake Styre og 
bystyregruppe 

Medlemmer Gjennomført 

17.10. Avslutningsfest for Gjertrud 
Kjellesvik 

Styre og 
bystyregruppe 

Medlemmer Gjennomført 

28.10. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Gjennomført 

09.11.-
10.11. 

Høstkonferanse Rogaland SV Medlemmer og 
andre interesserte 

Gjennomført 

25.11. «Kaffikoppen» Leder og 
gruppeleder 

Medlemmer Gjennomført 

 
 
 
 
 
Medlemsutvikling:                                                                                                                                                

Engasjement-
indikatorer 

Status per  
1. januar 2019 

Status per  
31. desember 2019 

Ambisjonsnivå (januar 
2020) 

Antall medlemmer 67 83 75 

Antall FB-følgere 604 806 700 

 


