
Hordaland SV årsmøteperioden 2017-2018

Fylkeslaget legger bak seg et intenst år med stor framgang – både i oppslutning og i antall 
medlemmer. Vi har overoppfylt ambisjonene vi satte oss i arbeidsplanen: Målsettingene var 5% 
oppslutning og 1000 medlemmer. I valget i september fikk vi 7% oppslutning, og ved utgangen av året
var vi 1134 medlemmer. 

Fylkesstyret 
Har i perioden bestått av: 
Gina Barstad, leder
Marianne Sæhle, politisk nestleder
Symphorien Pombe, organisatorisk nestleder
Audun Syltevik, økonomiansvarlig
Torunn Olsnes, kommunalpolitisk leder
Hege Bjørnør, faglig leder
Hilde Maria Boberg Andresen, kvinnepolitisk leder
Bente Owren, fylkestyremedlem
Karin Bell Trældal, fylkestyremedlem
Elisabeth Croles, fylkestyremedlem
Arne Zahl Røksund, fylkestyremedlem
Aud Karin Oen, fylkestingsgruppa
Varaer: 
Jarle Brattespe
Geir Madsen
Elin Hege Lona
Mona Larsen
Joe Aaseerwatham
Birgitte H.O. Skibenes

Antall fylkesstyremøter i perioden: 6 , 2 utvidede fylkesstyremøter.



Landsmøtet

Delegasjonen fra Hordaland: 

Hilde Boberg Andresen, Bergen

Hege Bjørnør, Os

Kjartan Haugsnes, Vaksdal

Steinar Nørstebø, Bergen

Marthe-Antonie Synnevåg, Askøy

Jarle Brattespe, Bergen

Geir Madsen, Kvam

Mikkel Grüner, Bergen

Vigdis Vestvik, Bergen

Symphorien Pombe, Sund

Karin Bell Trældal, Stord

Ayla Tessem, Bergen

Mia Chamberlain, SU

Ragnhild Hedemann, Bergen

Olav Hauge, Bømlo

Marianne Sæhle, Landsstyret

Marthe Hammer, Sentralstyret

Audun Lysbakken, Sentralstyret

Oddny Irene Miljeteig, Sentralstyret

Daniel Charles Hextall, Sentralstyret SU

Observatører:

Anna Sofie Ekeland Valvatne, Stord

Torbjørn Taranger, Lindås

Andreas Berg, Bergen

Are Bjøru, Bergen



Morten Heszlein-Lossius, ansatt

Frøydis Olaussen, ansatt

Andreas S. Unneland, ansatt

Hordaland SV hadde rekordstor delegasjon til 2017 landsmøtet, Marianne Sæhle og Kjartan Haugsnes

var delegasjonsledere. Viktigste saken på møtet var arbeidsprogram og politiske hovedkrav til 

regjeringsforhandling. Jarle Brattespe satt i redaksjonskomiteen for arbeidsprogram, Kjartan 

Haugsnes satt i redaksjonskomiteen for politiske hovedkrav og Steinar Nørstebø ledet valgkomiteen.

Hordaland SV gjorde seg godt bemerket på landsmøtet med gjennomslag for å få et femte hovedkrav 

om å støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I tillegg gjorde Hordaland SV seg bemerket i 

debatten om karbonavgift til fordeling og debatten om antirasisme og islamofobi.

Valgkamp

Fylkesstyret satte ned en valgkampgruppe til å lede valgkampen, det vil si utforme strategi, 

mediestrategi, materiell og andre daglige beslutninger før og i valgkamp. Valgkampgruppen svarte til 

fylkesstyret, og la blant annet fram strategidokument for godkjenning. 

Gruppen bestod av: 

Gina Barstad (fylkesleder og 2.kandidat)

Audun Lysbakken (partileder og 1.kandidat)

Marianne Sæhle (politisk nestleder)

Symphorien Pombe (organisatorisk nestleder og 3.kandidat)

Anna Sofie Valvatne (4.kandidat og SU)

Mikkel Grüner (gruppeleder Bergen SV)

Aud Karin Oen (gruppeleder Hordaland SV)

Steinar Nørstebø (leder Bergen SV)



I mai ble det avholdt valgkampkonferanse for alle medlemmer på Scandic Byparken. Vi hadde 

innledere fra både lokal- og sentralledd, som gikk gjennom SVs hovedsaker i den kommende 

valgkampen, samt stands og annen aktivistskolering. Vi hadde også leid inn en fotograf til å ta bilder 

av deltakerne til en facebookkampanje (#derforstemmerjegSV) og til eksternt bruk. Konferansen var 

godt besøkt med over 70  deltakere. Dessverre var den universelle utformingen under par, noe vi tar 

med oss til framtidige arrangementer. Dagen etter konferansen var alle som stod på stortingslisten 

samlet til kandidatsamling med gjennomgang av valgkampstrategien, debattrening med mer. 

I valgkampen hadde Hordaland SV følgende ressurser til rådighet: 1 fylkessekretær i full stilling, 1 

distriktssekretær i full stilling (delt med Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal SV). 3.kandidat 

Symphorien Pombe og 4.kandidat Anna Sofie Valvatne var frikjøpte i valgkampinnspurten ved hjelp av

midler fra Fagforbundet. Gina Barstad, Marianne Sæhle og Hege Bjørnør tok ut ferie for å drive 

valgkamp for partiet. I tillegg kommer alle de timene våre tillitsvalgte og aktivister la ned i 

standsarbeid, valgbod og annet valgkamparbeid. Hordaland SV vil rekke en stor takk til alle som 

bidro!

I arbeids- og organisasjonsplanen for 2017 hadde Hordaland SV valgt fordeling, miljø og asylpolitikk 

som hovedtemaer for valgkampen. Disse ble også førende for både utforming av materiell, tema på 

leserinnlegg og redaksjonelle oppslag. 

Som valgkampåpning arrangerte vi en gatefest på Møhlenpris skole den 20.august, med flere store 

musikere og Audun Lysbakken som hovedtaler. Det var et stort og kostbart prosjekt, men som virkelig 

var mobiliserende. Vi er usikker på hvor mange deltakere vi var til slutt, men godt over 500. Gjennom 

flere valgkamper har vi sett at det er motiverende og mobiliserende med arrangementer der vi er 

mange. 



Gjennom hele valgkampen hadde vi møter på partikontoret i Bergen kl 8 hver morgen, for 

valgkampgruppen. Ikke alle i valgkampgruppen har anledning til å møte hver dag, men for å få tatt 

viktige beslutninger som oppfølging av media, planlegging av sosiale medier og gjennomgang av 

dagens program i form av stands, møter, debattmøter og liknende ser vi at det er nødvendig å ha en 

dag til dag-struktur. I framtiden vil vi vurdere om vi skal legge mer til rette for skypedeltakelse eller 

liknende for valgkampgruppemedlemmer utenfor Bergen. 

Nye medlemmer ble oppringt og fikk tilbud om skolering gjennom valgkampen. Skoleringene ble 

avholdt på partikontoret i Bergen hver søndag. Det var fint å ha et tilbud vi kunne tilby nye 

medlemmer umiddelbart. 

Årsmøtet hadde satt målsetning om at alle lokallagene skulle delta i valgkampen med stands eller 

annen valgkampaktivitet. Det er gledelig at dette ble fulgt opp: Alle lokallag i Hordaland SV hadde 

minst en aktivitet i valgkampen.

Gjennom valgkampens mest intense uker, det vil si fra medio august til valgdagen, var Hordaland SV 

representert på utrolig mange debatter, møter og liknende i regi av andre. For eksempel var det noen 

dager opp til 5 debatter på samme tid. Til sammenlikning med større partier har vi langt færre 

fulltidspolitikere, og vi er derfor helt avhengig av at alle i partiet bidrar. Det har partiet i stor grad gjort

denne valgkampen, og derfor klarte vi også å dekke nesten samtlige invitasjoner vi fikk. Det er ingen 

liten bragd! På noen av arrangementene der Audun deltok var det lang kø utenfor, og folk måtte snu i 

døren fordi det var for fullt. 

Valgresultatet ga oss dessverre ikke det skiftet vi ønsket oss. Men vi gjorde vår del av jobben, og 

snudde en nedgang som partiet har vært i helt siden 2005-valget. Nasjonalt fikk SV 6%, og Hordaland 

SV fikk 7%. Noe som lå hele 2% over fylketslagets målsetting i Arbeids og organisasjonsplanen. Faktisk

var Hordaland SV bare 1500 stemmer unna å få to mandater i Stortinget. Vi tror æren bør deles 

mellom det langsiktige organisasjonsarbeidet som lokal, fylkes og sentralorganisasjonen har drevet 

fram i mange år, at SV og SVere over hele landet snakket politikk og ikke spill og en særdeles sterk 

førstekandidat.  



Ideologikonferansen Veivalg

I november arrangerte vi ideologikonferansen Veivalg som en dagskonferanse på Scandic Ørnen. Med 

blant andre Linn Herning, Torgeir Knag Fylkesnes, Jan Olav Andersen med flere som innledere. Nye 

medlemmer fikk tilsendt invitasjon i posten. Programmet var svært godt, og alle til stede ga uttrykk 

for at det var en flott konferanse. Likevel mobiliserte vi ikke mer enn rundt 50 deltakere. Fylkeslaget 

må i framtiden ta en vurdering på om ideologikonferanse er rett bruk av tid og ressurser. 

Sammenslåinger

Senhøsten har vært preget av flere sammenslåingsprosesser som Hordaland SV må forholde seg til. 

Fylkessekretær og kommunalpolitisk leder Torunn Olsnes har reist rundt og besøkt alle lokallag som 

befinner seg i kommuner som skal slå seg sammen. 

I arbeids- og organisasjonsplanen for 2017 står det at Hordaland SV skulle opprette en 

vedtektskomité for å gå gjennom vedtektene med særlig gjennomgang av styrestrukturen til årsmøtet

2018. Fylkesstyret satte ned en komité, men valgte å avlyse før komiteen var kommet i gang. Dette 

fordi vi innså at fylket snart skal gjennom større endringer i forbindelse med sammenslåing, slik at en 

slik gjennomgang ville ta mye tid og ikke være mye til nytte da vi nok uansett må ha nye vedtekter 

ganske snart. 

Arbeidsutvalgene i Sogn og Fjordane og Hordaland SV begynte på prosessen med sammenslåing av 

fylkeslagene. Når vi skal stille felles liste i 2019, og på sikt være én valgkrets for stortingsvalg fant 

arbeidsutvalgene det mest formålstjenelig å forsøke å slå seg sammen til ett fylkeslag. 16. desember 

møttes de to arbeidsutvalgene på Voss for å diskutere prosessen, og det har også vært avholdt flere 

skypemøter. Vi har god tone og åpen dialog med våre kamerater i Sogn og Fjordane, og ser fram til å 

bli bedre kjent med dem. 

Landsstyremøter

Gjennom hele perioden har Hordaland SV deltatt i landsstyret, som er SVs høyeste organ utenom 

landsmøtene. Ved 2 anledninger har landsstyrerepresentant Gina Barstad måttet melde forfall, og 

politisk nestleder og landsstyrevara Marianne Sæhle har møtt i hennes sted. 

Medlemmer fra Hordaland SV har også deltatt på sentrale arrangement som sommerfestivalen i juni, 

og organisasjonskonferansen høsten 2017. 

Hordaland Sosialistisk Ungdom

Hordaland SV har et godt samarbeid med ungdomsorganisasjonen, som for andre valgkamp på rad 

gjorde et kjempeimponerende skolevalg.  Som moderorganisasjon rives vi mellom ønsket om tettere 

og hyppigere kontakt, og ønsket om at ungdommen skal få styre seg selv og sette sin egen agenda. 

Representant fra SU møter på fylkesstyremøtene i Hordaland SV, og det setter vi stor pris på. 

Stortinget

Hordaland SV fikk gjenvalgt sin stortingsrepresentant Audun Lysbakken i september. På grunn av 

sykdom er han i permisjon fra og med 11.desember 2017 til ca mars 2018. Stortingsvara Gina Barstad 

møter i fraværet. 
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