
Vedtektskomiteens innstilling til 
vedtekter for Møre og Romsdal SV

§ 1. Fellesbestemmelser 

Møre og Romsdal SV er forpliktet av Sosialistisk Venstreparti sine vedtekter og program. 
Fylkeslaget er forpliktet av SVs bestemmelser vedrørende: 

• Formal 

• Medlemskap 

• Medlemsrettigheter 

• Tillitsvalgte: 

◦ Rotasjon

◦ Kjønnsfordeling

◦ Representasjon av minoriteter 

◦ Fratredelse

◦ Suspensjon 

• Valg til landsmøtet

• Valg til landsstyret 

• Nominasjonsprosessen 

• Alminnelige bestemmelser 

• Vedtekter og retningslinjer 

Møre og Romsdal SV er en fylkesorganisasjon som bestar av samtlige lokallag i 
regionen/fylket. 
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§ 2. Fylkesarsmøtet 

Fylkesarsmøtet i Møre og Romsdal SV avholdes innen utgangen av februar. Arsmøtet 
kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet pa arsmøtet ma sendes
styret seinest 14 dager før møtet. Innkalling til arsmøtet med dagsorden og sakspapir sendes
ut senest 7 dager før møtet. 

Fylkesarsmøtet bestarr i tillegg til fylkesstyretr av delegasjoner fra lokallagene etter følgende
skala: 

• 1 utsending for lag med < 15 medlemmer 

• 2 utsendinger for lag med 15- 39 medlemmer

• 3 utsendinger for lag med 40-79 medlemmer

• 4 utsendinger for lag med > 80 medlemmer

• Møre og Romsdal SU møter med 4 utsendinger

• Medlemmer i komiteer i arbeidr fylkestingsrepresentanterr stortingsrepresentnterr 
landsstyrerepresentanter og revisorer inviteres i tillegg.

• Fylkesarsmøtet er i prinsippet et apent møte for samtlige partimedlemmer (som 
observatører) sa langt praktisk mulig

• Delfinansiering av fylkesarsmøtet: 

◦ Lokallaga betaler ei avgift pr arsmøteutsending de har rett tilr uavhengig av 
frammøte. SU betaler en avgift per arsmøteutsending de møter med. 

◦ Fylkesarsmøtet bestemmer størrelsen pa avgifta ifbm kommende ars budsjett. 

§ 3. Fylkesarsmøtets oppgaver 

Arsmøtet skal: 

1. Godkjenne frammøtte representanter 

2. Godkjenne innkallingr sakliste og forretningsorden 

3. Velge dirigenterr referent og to til a skrive under protokollen 

4. Behandle arsmeldinger 

5. Behandle revidert regnskap 

6. Behandle arsplan og budsjett 

7. Behandle innkomne forslag 
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8. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder. Leder velges for ett arr nestleder for to ar 

b. 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges for to ar.  n av de fem 
styremedlemmene velges av SU. 1. vara møter fast. 

c. To revisorer 

d. Valg av landsstyrepresentantr med 3 varamedlemmerr tilsammen 2 fra hvert 
kjønn 
• Landsstyrerepresentanten skal være medlem i fylkesstyre og/eller 
representantskap 

e. Delegater til landsmøtet 

f. Velge nominasjonskomite 

g. Valgkomite med lederr to medlemmer og ett varamedlem 

h. Distriktssekretær har møte- og talerett 

i. Landsstyrerepresentantr stortingsrepresentanterr fylkestingsrepresentanter 
og ledere av komiteer i arbeid har møte- og talerett 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet – ved skriftlige valg avgjøres rekkefølge ift stemmetall. 

9. Vedta partiskatt for medlemmer som er oppnevnt i heltids- eller deltids tillitsverv pa 
grunnlag av partiets representasjon i fylkestinget. Betaling for tapt 
arbeidsfortjeneste unntas 

10.Vedta arbeids- og organisasjonsplan 

§ 4. Representantskapsmøte 

Representantskapsmøtet bestar av fylkesstyret og 1 representant fra hvert lokallag med 
inntil 50 medlemmerr 2 fra lag med > 50 medlemmer + 2 representanter fra SU. 

Representantskapsmøtet kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes 
behandlet pa møtet ma sendes styret senest 14 dager før møtet. Innkalling med dagsorden 
og sakspapir sendes ut senest 7 dager før møtet. 

Representantskapet skal som hovedregel ha minst ett møte i aret. 
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§ 5. Fylkesstyrets oppgaver 

• Organisatoriskr økonomisk og administrativ drift av fylkeslaget og vedta fullmakter og
signatur 

• Ansvar for det politiske arbeidet mellom fylkesarsmøtene 

• Valg av kvinnepolitisk leder 

• Valg av fagligpolitisk leder 

• Valg av andre politiske kontakter 

• Sørge for gode prosesser ved valg av representanter til landskonferanser 

• Sørge for god kontakt med lokallaga og representanter i landsstyrer storting og 
fylkesting 

• Gi arbeidende komiteer gode arbeidsvilkar 

• Kalle inn fylkesarsmøtet og representantskapet 

§ 6. Ekstraordinært fylkesarsmøte 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært fylkesarsmøte med 21 dagers varsel. Det skal innkalles 
til ekstraordinært fylkesarsmøte om lokallag som representerer en tredjedel av medlemmene
i fylket krever det. 

§ 7. Nominasjon 

Fylkeslagets nominasjonskomite velges pa fylkesarsmøtet aret før fylkestings- og 
stortingsvalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Møre og Romsdal SU skal 
være representert i komiteen. 

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnfytelse fra lokallagene og 
Møre og Romsdal SU i nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteen skal i sin innstilling 
legge vekt pa god kjønnsbalanse og god geografisk fordelingr der listeforslaget i størst mulig 
grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i regionen. 

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. 
Nominasjonsmøtet avholdes innen 31.mars i valgar. Fylkesstyret kanr dersom det foreligger 
særlige grunnerr fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av 
nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet. 
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Nominasjonsmøtet bestar av delegater fra lokallagene etter samme skala som valg av 
delegater til fylkesarsmøtet og er apent for alle interesserter med mindre nominasjonsmøtet
selv vedtar noe annet. 

§ 8. Vedtekter og vedtektsendring 

Vedtektene kan bare endres av fylkesarsmøtet med 2/3 fertall av de avgitte stemmer og nar
saken star pa saklista. 

Vedtatt pa fylkesarsmøtet i Møre og Romsdal SV, 17.02.2019
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