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Arbeids- og organisasjonsplan Trøndelag SV 2019 1 

 2 

1. Innledning 3 

AO-planen er Trøndelag SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i fylket mellom to 4 

årsmøter. Planen vedtas på årsmøtet. Fylkesstyret er ansvarlig for å følge den opp gjennom hele 5 

perioden.  6 

 7 

Målet er: 8 

- Å få flere medlemmer, også flere med innvandrerbakgrunn, flere lokallag og mer aktivitet. 9 

- Å være et tydelig alternativ på venstresiden med en klar fordelings-, miljø- og fredspolitikk. 10 

- Å arbeide for en positiv og bærekraftig utvikling i hele Trøndelag, bla. gjennom arbeidet på 11 

fylkestinget. 12 

- At alle i Trøndelag skal ha mulighet til å stemme SV i kommunevalget. 13 

- Å styrke det politiske og organisatoriske arbeidet i fylkes- og lokallagene. 14 

 15 

2. Et mer spennende og engasjerende parti  16 

- Målet er å styrke det sosiale og politiske fellesskapet i fylkespartiet og lokallagene. 17 

- Styrke samarbeidet med andre fylkeslag, samt vår søsterorganisasjon Vänsterpartiet 18 

Jämtland i Sverige.  19 

- Jobbe for formaliserte samarbeid med fagforeninger.  20 

- Fylkeslaget og lokallagene skal delta i nasjonale kampanjeuker.  21 

- Ulike møteformer skal tas i bruk for å aktivisere medlemmene.  22 

 23 

3. Lokalvalget 2019  24 

- Målet er at flere skal ha anledning til å stemme SV i årets kommunevalg.  25 

- Lokallagene har ansvar for å planlegge og gjennomføre valgkampen i sin kommune.  26 

- Fylkeslaget skal følge opp fylkets valgkampstrategi. 27 

- Fylkeslaget skal bistå i oppfølgingen av de lokale valgkampstrategiene og listearbeidet. 28 

- Fylkeslaget skal bistå lokallagene i gjennomføringen av valgkampen. 29 

 30 

4. Organisasjonsutvikling 31 

- Skape en felles, åpen og trygg partikultur. 32 

- Videreutvikle samarbeidet med Trøndelag SU. 33 

- Fylkesstyret skal til enhver tid være kjent med og opptre i tråd med de nasjonale 34 

retningslinjene mot seksuell trakassering.  35 

 36 

5. Skolering 37 

- Fylkeslaget og lokallagene skal legge til rette for skolering av nye og gamle medlemmer. 38 

- Det skal arrangeres valgkampskolering for fylkets medlemmer.  39 

- Lokallagene oppfordres til å holde aktiv kontakt med medlemmene både gjennom møter, 40 

direkte kontakt og sosiale medier. 41 
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- Utvalgsarbeidet skal styrkes. Målet er velfungerende kvinnepolitisk utvalg, faglig utvalg, 42 

miljøpolitisk utvalg og et kulturpolitisk utvalg.  43 

- Utvalgene skal utarbeide lokal- og fylkesrelevante skoleringer. 44 

 45 

6. Samarbeid mellom lokal- og fylkeslag 46 

- Fylkeslaget skal være jevnlig i kontakt med lokallag, folkevalgte og kandidater i kommunene. 47 

- Lokallagene må sørge for å delta på årsmøte, rep.skap og lignende. 48 

- Fylkeslaget bør besøke lokallagene minst en gang før valgkampen. 49 

- Fylkesstyret skal støtte opp om politikkutvikling i lokallagene. 50 


