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Oslo SVs organisatoriske valgkamphåndbok 2019 
 

Oppgave 

• Velg en valgkampansvarlig i lokallaget 

• Velg en some-ansvarlig (kan være samme person) 

• Send inn lokallagets valgkampplan til Oslo SV 

• Send inn lokallagets program og en kort presentasjon av toppkandidat(er) 
 

Forventninger 

En oppsummering av forventninger 

 

Lokallagene skal  Oslo SV skal  

• Lage en plan 

• Ringe alle medlemmer før 
valgkampen (frist 31.5) 

• Ha lokale stands hver helg/daglig* i 
den intensive perioden i valgkampen 

• Delta i kampanjeuker 

• Delta på nasjonale aksjonsdager 

• Ha stands på bydelsdager 

• Ta vakter i valgboden 

• Drive valgkamp i sosiale medier 

• Verve og inkludere nye medlemmer 
 
 
* de lagene som har kapasitet har daglige stands i den mest 
intensive perioden av valgkampen 

• Arrangere valgkampseminar 

• Arrangere andre skoleringer 

• Lage en side til hvert lokallag på 
nettsiden vår 

• Gjennomføre ringekampanje 
sammen med sentralt 

• Arrangere valgkampåpning 

• Lage sentralt materiell 

• Lage faktaark på Oslopolitikk og 
vanskelige saker 

• Stille opp på homeparties 

• Ta ansvar for arrangementer på: 
1. mai 
1. juni (miljøfestival) 
22. juni (pride-paraden) 

Dette forventer vi av lokallagene 

Lokal valgkampplan 

Alle lokallag skal lage en konkret plan for valgkampen og oppnevne en valgkampansvarlig og 
en someansvarlig som holder kontakt med Oslo SV. Planen skal inneholde målsetning 
(framgang), aksjoner og aktiviteter dere skal ha samt en lokal datoplan som også inneholder 
bydelsdager, vakter i boden og viktige sentrale arrangement. Bruk gjerne sjekk-listen og den 
sentrale malen for å planlegge valgkampen dag for dag som dere finner på ressursbanken og i 
SVs valgkamphåndbok. 

  

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2017/03/Checkliste_valgkampforberedelser_lokallag_2017.pdf
https://www.sv.no/?ressurs=fireukersplan
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2019/04/Valgkampha%CC%8Andboka2019_endelig_trykk.pdf
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Ringerunde før sommeren til alle medlemmer 
 

Alle lokallag må gjennomføre en ringerunde til alle sine medlemmer for å invitere dem med i 
valgkampen.  
 
Når dere skal ringe: 
Spør partikontoret om å få en medlemslisten sortert på innmeldingsdato og fordel dette på 
lokallagets ringegjeng.1 
Spør etter korrekt e-post dersom den er merket rødt i hypersys. 
 
Bruk zetkin og registrer aktivistene der mens dere snakker / når dere har avsluttet samtalen 
 

Alle lokallag skal delta i følgende valgkampaktiviteter i sentral regi 

• Delta på fire nasjonale aksjonsdager (5.6, 13.8, 29.8 og 7.9) 

• Støtte opp under Oslo SVs arrangement på 1. mai, og dersom dere har ressurser til det 
også på 1. juni (Miljøfestival) og Oslo Pride (parade 22. juni) 

• «Gatefest» 17. august 

Lokale stand/direkte velgerkontakt 

Alle lagene skal bestille den sentrale materiellpakken (med flyers, klistremerker, karameller, t-
skjorter, stormjakke, buttons osv) og ha stands, morgenaksjoner, postkasseaksjoner og andre 
former for oppsøkende kontakt med velgere. Frist 19. mai 

Valgboden 

Valgboden settes opp rundt 12. august. Alle lokallag blir tildelt vakter tre eller to vakter basert 
på størrelse.  

• De åtte største lagene har to vakter alene og en gang sammen med to andre lag. 

• De fire mellomstore lagene (under 150 medlemmer) har en vakt alene og en sammen 
med et annet lag. 

• De fire minste (under 100 medlemmer) har to vakter sammen med ett eller to andre 
lag.  

Oslo SU tildeles en egen dag, men oppfordres til å komme på boden når de ha anledning. 
Kandidatene og Fylkesstyret har jevnlige økter i boden slik at det alltid er en godt skolert 
«sentralist» til stede. Se fordeling av vakter sist i dokumentet. 

Alle lag må stille med minst to, helst tre personer til enhver tid. Bodens åpningstider er: 
Mandag-fredag:  12.00-19.00. 
Lørdag:   12.00-17.00 
Søndag:   13.00-16.00 

                                                 
1 NB: Husk at medlemslister ikke skal sendes ukryptert på mail, og at utskrifter skal makuleres når dere er ferdig 

med dem. 
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Facebookside og sosiale medier 

Alle lag skal ha en plan for nettaktivisme og annonsering på facebook. Lagene oppnevner en 
person som deltar på skolering i regi av Oslo SV og som mottaker av memer og saker som skal 
deles. 
 

Dersom laget har ressurser til det forventes også 

Ringing (og nøye utvalgte Dør til dør) 

SV sentralt har ansvar for å tilrettelegge denne satsningen, men Oslo SV skal kun ringe til Oslo 
og er avhengig av at lokallagene bidrar med aktivister og framsnakker aksjonen. De som 
melder seg vil bli grundig skolert før sommeren. Ringingen starter opp 26.8 og varer til og 
med lørdag 7. september. Vi har 20 ledige plasser til enhver tid, og for å utnytte potensialet 
fullt ut må vi skaffe 150 personer til ringekorpset.  

Mobilisering 

De store arrangementet vi trenger å mobilisering til er: 

• Valgkampseminaret 11. mai 

• Rapportlanseringsmøte i kampanjeuken 21. mai 

• Oslo SVs sommerfest(ival) 

• «Gatefest» 17.8.  
Det kan også komme andre arr som folkemøter i regi av andre organisasjoner som vi trenger 
hjelp til å mobilisere til. 

Lokale medieutspill /leserbrev 

Lokallagene oppfordres til å få leserbrev og minst ett oppslag med sin BU-kandidat, gjerne 
også sammen med en av de kumulerte bystyrekandidatene på trykk i lokalavisen. Dette kan 
Jens og Lena bistå med.  

Støtte til kandidatene i lokale debatter 

Lokallaget i en bydel som huser en stor debatt må støtte opp og sørge for at ingen kandidater 
må gå alene i debatter. Lokallaget skal møte opp i god tid og dele ut løpesedler og snakke 
med folk. Forbered dere godt på saken og hvem publikum vil være (hvis mulig). 
 

Dette kan lokallagene forvente av oss 

Informasjon 

Så langt det er mulig skal lokallag få beskjed i god tid om det som skal skje i valgkampen, og de 
skal i minst mulig grad bli bedt om å mobilisere til nye aksjoner. 

Skolering 

Oslo SV skal tilby følgende skolering i forkant av valgkampen: 

• Tillitsvalgtskolering – praktisk organisasjonsarbeid for nye styremedlemmer som et 
ledd i å ruste partiet til valgkamp (dette skal skje i det enkelte lokallag: FS har ansvar 
for å gjennomføre det) 

• En stor aktivistskolering: 11. mai 
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• Annen skolering ved behov 

• Etablere en ressursbank for Oslo SV med presentasjoner, faktaflak, 
argumentasjonsark, Oslo SV fra A til Å og kort skolerende podcaster 

 

Help til å finne gode argumenter og svar fra SV i valgkampen 

• Lokallagene skal vite hvor de kan finne SV-argumenter og svar både om Oslo-politikk og 
de nasjonale hovedsakene  

• Håndboken til ringekorpset skal også sendes til lokallag og aktivister 

• Oslo SV skal lage faktaark på alle våre hovedsaker og vanskelige saker som dukker opp 
i løpet av valgkampen. De viktigste skal være klar til skoleringen 11. mai.  

• Valgkampgruppa må varsles når det dukker opp vanskelige saker underveis slik at vi 
kan sende ut argumentasjonsark 

• SVs skal ha svartjeneste og SV fra A til Å 

Rekruttering 

Oslo SV vil ta ansvar for å inkludere nye medlemmer i valgkampen og videreformidle dem til 
lokallagene. Valgkampen er den aller beste tiden for å få nye medlemmer i lokallaget, og 
verving skal ha høy prioritet hos alle lokale aktivister. 
 

Sosialistisk Home-parties 

Laget får besøk hvis de klarer å få til en godt besøkt politisk temakveld. (Alle de aktive i laget 
inviterer minst en venn som vurderer å stemme SV til en Politisk og sosial kveld. En av 
toppkandidatene eller Heikki/Marianne stiller til spørsmål og debatt om SVs hovedsaker i en 
mer uformell setting). 

Få besøk av kandidater / tillitsvalgte på stand eller lignende 

Alle lagene skal få besøk av enten en toppkandidat, eller en annen SV-topp i løpet av 
valgkampen 

Gratis Oslo SV-materiell 

Oslo SV trykker opp program og en hovedløpeseddel. Valgkampgruppen vil vurdere behovet 
for andre løpesedler underveis i valgkampen. Dette kan lagene bestille kostnadsfritt ved å 
sende en e-post til oslo@sv.no innen 10. august.  
Lagene får også løpeseddel til alle aksjonsdagene. 

Annet SV-materiell 

Alle lag må melde seg på valgkamppakken til SV sentralt. Her får dere T-skjorter, karameller 
og materiell til sterkt redusert pris. Resten må dere bestille i nettbutikken. 

Valgboden 

Lokallagene skal bistås av lagets kontaktperson i Fylkesstyret som skal: 
▪ Kontakte lokallaget i god tid før de skal ha ansvar for valgboden for å sjekke at de har 

nok folk og høre om de trenger hjelp. 

mailto:oslo@sv.no
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Brandmaster 

Dette er det nye løpeseddelprodusjonssystemet som kommer i drift fra uke 19. 
 

Viktige hendelser og datoer 

Vi vil også i år arrangere fester, debattkalas og quiz i valgkampen. Dette kommer vi tilbake til. 

 

25. april Torsdag Fylkesstyre  
 

  Lokallagsledermøte Lokale valgkampplaner  

30. april Tirsdag Live podcast L&L   
1. mai Onsdag Første mai   

4. mai Lørdag Østkantkonferansen Ramadan starter  
11. mai Lørdag Valgkampseminar  Holmenkollstafetten 

12. mai Søndag  
 Sykepleierdagen 

13. mai Mandag Møte i valgkampgruppa  
 

17. mai Fredag Grunnlovsdagen   

20. mai Mandag 
Forskjellskampanje 
starter 

 Kampanjeuke 

 
21. mai Tirsdag Morgenaksjon  
  Rapportlansering  
  Representantskap  
22. mai Onsdag Morgenaksjon FNdag Biol. mangfold 

23. mai Torsdag Fylkesstyremøte  

24. mai Fredag 
Faglig politisk seminar 
for kandidater  

25. mai Lørdag Landsstyremøte  
26. mai Søndag Landsstyremøte  
31. mai Fredag Frist for å bli ferdig med ringerunde  
1. juni Lørdag #Mitt grønne Oslo Musikkfest  

4. juni Tirsdag  Eid?  
5. juni Onsdag Nasjonal aksjonsdag Eid?  
11. juni Tirsdag Storbysamling   

13. juni Torsdag Kandidatsamling  
Piknik i parken 14. juni Fredag  

Pride 

15. juni Lørdag  
16. juni Søndag  

 

17. juni Mandag Møte i valgkampgruppa  

18. juni Tirsdag  
 

19. juni Onsdag  

Over Oslo 20. juni Torsdag 
Fylkesstyre/FNs 
flyktningedag 

21. juni Fredag  
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22. juni Lørdag Pride-paraden 

23. juni Søndag  
 

22. juli Mandag Offisiell sørgedag   

5. august Mandag Møte i valgkampgruppa Alle er tilbake på jobb  

7. august Onsdag    

8. august Torsdag Hiroshimadagen Øya  

9. august Fredag  
 

 

10. august Lørdag  
 

 

11. august Søndag Markaaksjon  
 

12. august Mandag Boden settes opp TV-debatt 
  Forhåndsstemming starter 

13. august Tirsdag Nasjonal aksjonsdag  
14. august Onsdag  

 
15. august Torsdag Fylkesstyre  

15. august Torsdag Møte mellom FS og LL  

16. august Fredag  
 

17. august Lørdag Gatefest  
18. august Søndag Marka/parkaksjon  
19. august Mandag Første skoledag  

20. august Tirsdag Morgenaksjon  

21. august Onsdag Morgenaksjon  

22. august Torsdag  Aks-kampanje 

23. august Fredag  
 

24. august Lørdag  
 

25. august Søndag Marka/parkaksjon 
 

26. august Mandag Ringesentralen åpner  

27. august Tirsdag Møte på Hovseter 

Ringesentralen 

28. august Onsdag 
TV-debatt: Debatt-
kalas? 

29. august Torsdag Nasjonal aksjonsdag 

30. august Fredag  

31. august Lørdag  

1-Sep Søndag Marka/parkaksjon 

2-Sep Mandag  

3-Sep Tirsdag  

4-Sep Onsdag  

5-Sep Torsdag  
 

6-Sep Fredag 
TV-debatt: Debatt-
kalas?  

7-Sep Lørdag Nasjonal aksjonsdag  
8-Sep Søndag Valgdag   
9-Sep Mandag Valgdag   
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10-Sep Tirsdag Rigge ned valgboden Sekretariatet 

 

Ansvar i valgboden 

 
Alle lokallag har to vakter – bortsett fra de åtte største lagene som har tre. 
 

Dato Dag Ansvar i valgboden: Kandidat:2 Fra fylkesstyret: 

12.aug Mandag Nordre Aker SV Marianne Carl Morten 

13.aug Tirsdag Vestre Aker + Grorud Sunniva Hanne 

14.aug Onsdag Sagene SV Omar Gunnell 

15.aug Torsdag Alna + Stovner Arvid Margrethe 

16.aug Fredag Oslo SU Sarah Kajsa 

17.aug Lørdag Gamle Oslo + Østensjø + Ullern Ola Dara 

18.aug Søndag Nordstrand SV Trine Karianne 

19.aug Mandag Frogner SV Tarjei Benjamin 

20.aug Tirsdag Vestre Aker SV Marianne Karin 

21.aug Onsdag Østensjø SV Sunniva Kristian 

22.aug Torsdag St. Hanshaugen SV Omar Jan 

23.aug Fredag Gamle Oslo SV Arvid Toril 

24.aug Lørdag Grünerløkka + Frogner + Grorud Sarah Nadya 

25.aug Søndag Alna SV Ola Carl Morten 

26.aug Mandag Nordre Aker SV Trine Hanne 

27.aug Tirsdag Søndre Nordstrand SV Tarjei Gunnell 

28.aug Onsdag Bjerke SV Marianne Margrethe 

29.aug Torsdag Søndre Nordstrand SV Sunniva Kajsa 

30.aug Fredag Grünerløkka SV Omar Dara 

31.aug Lørdag Sagene + Nordre Aker + Stovner Arvid Karianne 

01.sep Søndag Bjerke + Studentlaget Sarah Benjamin 

02.sep Mandag Sagene SV Ola Karin 

03.sep Tirsdag Gamle Oslo SV Trine Kristian 

04.sep Onsdag St. Hanshaugen SV Tarjei Jan 

05.sep Torsdag Østensjø SV Marianne Toril 

06.sep Fredag Grünerløkka SV Sunniva Nadya 

07.sep Lørdag St. Hans + Søndre N + Studenlaget Omar Carl Morten 

08.sep Søndag Frogner SV Arvid Hanne 

09.sep Mandag Nordstrand + Ullern Sarah Gunnell 

10.sep Tirsdag Sekretariatet     

 

                                                 
2 Oversikten over kandidater og FS-medlemmer i boden er tentativ, her kommer det nok en del endringer. 

Gamle Oslo 17.8, 23.8 og 3.9 

Grünerløkka 24.8, 30.8 og 6.9 
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Alna 15.8 og 25.8 

Bjerke 28.8 og 1.9 

Nordstrand 18.8 og 9.9 

Vestre Aker 13.8 og 20.8 

Ullern 17.8 og 9.9 

Grorud 13.8 og 24.8 

Stovner 15.8 og 31.8 

Studentlaget 1.9 og 7.9 

Oslo SU 16.8 

 

Lokallagenes kontaktpersoner i Fylkesstyret: 
 

Bjerke  
Gunnell Sandanger (402 47 025) og  
Nayda Tahir (48172337) 
 

Alna 

Grorud 

Stovner 

Søndre Nordstrand  
Dara Goldar (934 59 623) og  
Karianne Hansen Heien (474 15 706) 

Østensjø 

Grünerløkka 

Sagene  

Gamle Oslo  
Benjamin Larsen (913 14 585) og  
Margrethe Gustavsen (958 73 471) 

St. Hanshaugen 

Nordre Aker 

Studentlaget  

Nordstrand Jan Breivoll (969 78 518) 
Kristian Takvam Kindt (951 09 246) 
Karin Harnæs Hoel (452 22 172) 
Toril Fiva (97593288) 

Vestre Aker 

Frogner 

Ullern 

 
 
Kandidatene og Fylkesstyret har jevnlige økter i boden slik at det alltid er en godt skolert 
«sentralist» til stede. Denne listen vil de garantert komme endringer på.  

Sagene 14.8, 31.8 og 2.9 

St. Hanshaugen 22.8, 4.9 og 7.9 

Frogner 19.8, 24.8 og 8.9 

Østensjø 17.8, 21.8 og 5.9 

Nordre Aker 12.8, 26.8 og 31.8 

Søndre Nordstrand 27.8, 29.8 og 7.9 
Alle lag bør stille med minst to, helst tre 
personer til enhver tid. Bodens 
åpningstider er: 
 
Mandag-fredag:  12.00-19.00. 
Lørdag:   12.00-17.00 
Søndag:   13.00-16.00 

 


