
  ÅRSBERETNING FRA STYRET I ØSTENSJØ SV 2019  

 

1. STYRETS SAMMENSETNING – VALGKOMITE - REVISOR 

På årsmøtet 13.februar  2019  ble følgende styre valgt:  

Leder: Ann Nordal, Styremedlem og kasserer: Tom Rellsve,  Styremedlem – (sekretær og sosiale 
medier): Martine Smerud, Styremedlem: Vegard Nordin Løvå, Tone Salthe  og Ivar Melby. 

Revisor: Asbjørn Eidhammer 

Lars Kristoffersen, Hanne Eldby og Torstein Bae ble valgt til valgkomite. 

 

2.  STYREMØTER 

Det er gjennomført månedlige styremøter. 

 

3.  MEDLEMSMØTER og arrangementer 

 
 

● Åpent møte i februar om Manglerud-tunellen, arrangert av SV med innledere fra 
SVV, Bryn Miljøforum og Byrådsavd for samferdsel. Stor interesse, godt oppmøte , 
mellom 70-100 personer.  
 

● Aktiviteter i forbindelse med bydelsuka i mai, stand på Manglerud senter og på 
Sørli Gård, med bl.a flippover hvor  innbyggere kunne gi innspill til oss: “Hva kan SV 
gjøre for deg ? “  

 

● 1. mai frokost ble avholdt i Skullerud Aktivitetshus med 50 medlemmer til stede. 

Arve Ellingsen bystyrerepresentant/lagsmedlem og Hanne Elby vår BU representant, 

holdt dagens politiske appell. Flere deltok også i toget i byen og på SVs fest i sentrum 

etterpå. 

 

● 27.mai  2019 i Oppsal samfunnshus - Lokal  skolering om valgkampsaker.  Arvid 

Ellingsen fortalte om hovedsakene i høstens valg, og Hanne Eldby om de lokale 

sakene. 

- Introduksjon av Zetkin, SVs system  for oversikt valgkamp-aktiviteter via nett,  

 

● 25.august avholdt vi sommerfest i Skullerud Aktivitetshus med Sunniva Holmås 

Eidsvoll som oppsummerte den politiske situasjonen før valget. Flere hadde deltatt 

på marka-stand i valgkampen på forhånd samme dag. De var godt fremmøte. Laget 

spanderte mat. 

 

● 12.november 2019 i Oppsal samfunnshus, om SVs politikk i bydelen.  Våre 
representanter i bydelsutvalget ( BU)  og komiteene presenterte seg. De viktigste 
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sakene i BU, i eget program og i Østensjø-erklæringen ble formidlet.  Åpen tid for 
medlemmenes eget engasjement, ønsker og innspill. Det kom ønske om 
medlemsmøte om temaet sirkulær økonomi, om fattigdom og byrådserklæringen. Det 
kan også være  på felles møte sammen med andre partier i bydelen og åpne møter 
for alle. Et møte om utbyggingen på Skullerud ble foreslått og kan egne seg som 
åpent større møte. ( planlegges i febr-2020)  

 

 

4. Styrets arbeid  

Styret har fulgt opp handlingsplan for 2019, hvor valgkampen var prioritert. 
Det er fulgt opp at vi har deltakelse på møtene i representantskapet. Nye medlemmer  
er fulgt opp med egne eposter og invitasjoner. Flere nye medlemmer  har deltatt  på lagets 
arrangementer og valgkampaktiviteter.  
Lokallaget har markedsført Oslo SV sine aktiviteter. Intern facebookside er gjort mer tilgjengelig og er 

brukt aktivt. Det er sendt ut flere  e-postmeldinger til medlemmene som også er informert på lagets 

Facebook side, hjemmesiden sv.no/ostensjo, valgkampaktiviteter, valgresultater for bydelen, poltisk 
konstiuering  i bydel, utforming av felles politikk i  Østensjøerklæringen sammen med AP og MDG 
lokalt m.m.  

 

5. Valgkampaktiviteter  

Det har vært stor aktivitet i valgkampen. Se også egen valgkampberetning for mer detaljer 

og læring til neste valgkamp.  

Her er en forkortet versjon på hva vi har gjennomført: 

- diverse aksjonsdager med løpesedler på t-banen, og temakveld på Olsen på 

Miljødagen med innledere fra Østensjøvannets venner, Østmarkas Venner og vår 

egen ordfører Marianne Borgen  

- SV- stand på 3  ulike kjøpesentre hver lørdag og 2 marka-SV stand hver søndag i hele 

valgkamp-perioden. 

- diverse informasjon gitt via vår interne facebookside  

- bemannet SVs stand på Karl Johan de dagene Østensjø skulle dekke.  

- Laget egen lokal valgkampavis. Den ble distribuert til omtrent alle husstander, via 

Bring i et stort område på Oppsal (mange blokker) og  i blokkene på Manglerud. 

Resten av bydelen ble delt opp i roder og avisa ble distribuert i alle tilgjengelige 

postkasser av diverse medlemmer.  Opplaget var på 18 000 og alt ble delt ut, noen 

også på stand.  

Budsjettsprekk på valgkamp.  Å lage, trykke og også kjøpe tjeneste for delvis distribusjon av 

egen avis var en prioritert aktivitet, som det var stor enighet om i laget. Det viste seg å bli 

mer kostbart enn budsjettert, så laget gikk på en budsjettsprekk. Styret søkte og fikk  kr. 15 

000 i støtte fra Oslo SV. Meningen er å betale det tilbake når lagets økonomi tilsier det ( Oslo 

SV har ikke gitt betingelser om det) .  
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6.  Valgkampresultater i Østensjø bydel - konstituering til BU og komiteer 
 

Både Oslo SV og  Østensjø SV gjorde  et godt valg. 
I bydel Østensjø gikk vi fra 6,0 % i valget i 2015 til 10,3 % i 2019.  
I Oslo fikk SV en fremgang fra 5,4 % i valget 2015  til 9,1 % i 2019.  
 
 I Østensjø bydelsutvalg har vi doblet vår representasjon.   Følgende representanter  
er på plass etter konstituering etter valget:  
 
Østensjø Bydelsutvalg ( BU) : 
Hanne Eldby og Steinar Fuglevaag  
Oppvekstkomiteen (OVK): 
Hanne Eldby 
Martine Smerud 
Omsorgskomiteen (OMK) medlem: 
Ivar Melby 

       Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK) medlem: 
Steinar Fuglevaag 
 

Varamedlemmer:  
(OVK): 
Raifeh Albahleh 
Morten Rimstad Bentsen 
Tone Salte 
Håkon Dreyer 
(BMK ): 
Anja Røyne 
Åsne Skjelbred Refsdal 
Ann Nordal 
(OMK): 
Kjell Emil Granå 
Lars Bjarne Kristoffersen 
Borghild Rønning Lundetræ 
 
Det er også oppnevnt representanter til til styrer i skole, samarbeidsutvalg barnehager til 

eldreråd, tilsynsutvalg m.m Se bydelens nettside.  
 

Der ligger også referat fra alle BU -møter og komitemøter.  

Den store saken i nytt BU etter valget var behandling av Budsjett for 2020 Østensjø bydel.  

 

 

7. MEDLEMSTALL 

Laget har 237 medlemmer pr 30.12.19. I løpet av 2019 har vårt lokallag fått 52 nye 

medlemmer.  30 medlemmer står i fare for å bli strøket på grunn av manglende betaling 

av medlemskontingent. Alle det gjelder er kontaktet om det. 
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8. OSLO SV 

Laget har vært godt representert på alle møter i formelle organ i regi av Oslo SV som 

årsmøtet, representantskapsmøter, møter mellom fylkesstyret og lokallagene og med 1 

representant på landsmøtet for SV. Det var Hanne Eldby.  

 Ut fra medlemstallet kunne  laget møte med 11 representanter til årsmøtet og 6 

representanter på representantskapsmøtene. ( etter liste)  Alle medlemmer kan også 

møte, men da uten stemmerett.  

 

 

Oslo, 31.12.19 

Styret i Østensjø SV 
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