
Årsmøte Østensjø SV 21.januar 2020 
23 betalende medlemmer tilstede, Hanne Lyssand («fadder») og Sunniva H. Eidsvoll, begge 

representanter for Oslo SV var også tilstede  

 

1. Godkjenning av innkalling 
a. Innkallingen kom i henhold til vedtektenes frister, 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 

2. Valg av møteleder og referent 
a. Ann Nordal legger frem forslag om Ann som møteleder og Martine Smerud 

som referent. 

Vedtak: Ann Nordal valgt til møteleder, Martine Smerud valgt som referent uten 

motforslag fra årsmøtet. 

3. Årsberetning fra styret i Østensjø SV 
a. Ann Nordal går gjennom, opplyser også om to dødsfall blant våre medlemmer 

i 2019, som ikke er kommet med i beretningen.  

Vedtak: Årsberetningen er godkjent av årsmøtet 

4. Valgkampberetning 
a. Martine Smerud legger frem og sier noe om valgkampen, det ble en 

spørsmålsrunde i etterkant, og vi er utelukkende fornøyde med valgkampen. 

b. Valgavisa bør være en mindre størrelse enn i dag når man skal legge i 

brevsprekk i postkasser.  

c. Utdeling – sjekke roder fra TV-aksjon eller kirken osv til neste gang.  

d. De lokale Oslo-baserte løpesedlene fungerer godt i Oslo, ikke så god uttelling 

på løpesedler som skulle dekke nasjonale aksjoner.  

Vedtak: Beretning tatt til orientering  

5. BU-beretning 
a. Hanne Eldby og Steinar Fuglevaag legger frem beretningen.  

b. Det blir en spørsmåls-/kommentarrunde men BU-gruppa får mye skryt for å 

være synlige i sosiale medier og deltar i diskusjoner med befolkningen.  



Vedtak: Beretning tatt til orientering  

6. Godkjenning av regnskap for Østensjø SV 
a. Tom Rellsve redegjør for regnskapet, vi hadde ikke regnet med at 

medlemskontingent og partiskatt skulle komme inn seint, men fikk låne 

penger av Oslo SV til å balansere regnskapet etter valgkampen. Vi har fått 

donasjoner fra noen medlemmer samt et bidrag fra Arvid Ellingsen underveis i 

valgkampen, vi hadde også et lotteri som gav oss noen inntekter.  

Vedtak: Regnskapet er godkjent  

7. Valg av nytt styre 
Lars Kristofersen legger frem valgkomiteens innstilling.  

a. Ann Nordal valgt inn som leder 

b. Martine Smerud valgt inn som sekretær/sosiale medier-ansvarlig 

c. Tone Salthe valgt inn som styremedlem 

d. Asbjørn Eidhammer valgt inn som styremedlem 

e. Anja Røyne valgt inn som styremedlem 

f. Eirik Nedrelid valgt inn som styremedlem 

g. Tim Khatsiev (SU-kontakt) valgt inn som styremedlem  

h. Aina Larsen er foreslått inn som varamedlem, det blir foreslått at hun skal inn 

som styremedlem, Hanne Eldby stiller da spørsmål om vi bør ha en mann inn 

som vara eller ekstra medlem også. Hanne foreslår Morten Rimstad Bentsen, 

både Aina og Morten ble stemt inn.  

Vedtak: Nytt styre valgt inn ved akklamasjon, Aina Larsen og Morten Rimstad Bentsen ble 

valgt inn som styremedlemmer og styret har ingen vararepresentanter.  

8. Valg av delegater til representantskapet i Oslo SV 
a. Faste: 

Ann Nordal, 

Asbjørn Eidhammer,  

Martine Smerud,  

Tom Rellsve,  



Raifeh Albahleh,  

Lars B. Kristofersen 

Vedtak: Alle vedtatt som faste delegater 

b. Hanne Eldby 

Ivar Melby, 

Tone Salthe,  

Steinar Fuglevaag,  

Anja Røyne,  

Kjell Emil Granå  

c. Forslag til flere varaer:  

Morten Rimstad Bentsen,  

Åsne  Skjelbred Refsdal 

Eirik Nedrelid, og 

Aina Larsen, disse fire ble valgt inn som utvidet varaliste ved akklamasjon 

Vedtak punkt a og b: Alle valgt inn som varadelegater til representantskapet i Oslo SV 

9. Valg av delegater til årsmøtedelegater i Oslo SV 
a. Ann Nordal,  

Asbjørn Eidhammer, 

Martine Smerud, 

Tom Rellsve 

Raifeh Albahleh, 

Lars Kristofersen, 

Hanne Eldby,  

Ivar Melby,  

Tone Salthe,  

Steinar Fuglevaag,  

Anja Røyne,  

Kjell Emil Granå,  

Aina Larsen,  

Eirik Nedrelid,  



Tim Khatsiev,  

Per Erik Solberg (meldte seg under møtet) 

Vedtak: Alle valgt ved akklamasjon 

b. Styret får fullmakt til skille mellom delegater og varaer samt komplettere lista.  

10. Valg av revisor for Østensjø SV 
a. Valgkomiteen innstilte på Hans Petter Aas som revisor 

Vedtak: Hans Petter Aas valgt som revisor 

11. Eventuelt 
a. Valg av valgkomité – det foreslås gjenvalg på valgkomiteen 

Vedtak: valgt ved akklamasjon 

b. Martine orienterte om datoer – 4.februar (rep.skapsmøte), 11.februar (åpent 

møte på Skullerud), 29.februar-1.mars (årsmøte i Oslo SV). 
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