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Årsberetning for Trondheim SV 2018 1 

Styrets arbeid: 2 

Styret møtes månedlig uka før bystyremøtene. Der møter i tillegg et medlem av bystyregruppa som 3 
orienterer om de politiske sakene og får tilbakemeldinger fra styret.  Styret har stått på stand 4 
sammen med andre medlemmer ca. 12 ganger i 2018, både lørdager i perioden april til november og 5 
stand i forbindelse med aksjoner og  arrangementer som martnan, likelønnsaksjon, demo for 6 
abortloven og avslutning av SVs nasjonale høstkampanje. Vi gjennomførte også en morgenaksjon 11. 7 
oktober i forbindelse med nasjonal aksjonsdag i SVs høstkampanje og deltok på LOs morgenaksjon 8 
for likelønn 23. oktober. 9 

 10 
Styret har i 2018 bestått av: 11 
Silje Salomonsen (leder), Åshild Tungen (nestleder), Harald Sigurdsson (kasserer), styremedlemmene 12 
Olav Sjelmo, Guri Greger Nordland Hagen og Åsa Kjølberg Moen, SU-representert ved leder Håkon 13 
Gunleiksrud/Erlend Andresen, og varamedlemmene Anny Marethe Vollan, Mohammed A. M. Yahya 14 
og Per A. D. Jynge 15 

Medlemmer: 16 

Trondheim SV hadde 516 medlemmer ved årets start og 647 medlemmer ved årets slutt. I tillegg har 17 
Klæbu SV 10 medlemmer som har vært koblet på arbeidet i Trondheim SV som forberedelse til 18 
kommunesammenslåing. SVs Studentlag i Trondheim hadde 6 medlemmer ved årets start og 6 19 
medlemmer i Trondheim SV har meldt overgang etter at vi oppfordret studenter i Trondheim SV til å 20 
skifte lokallag for å skape større aktivitet i studentlaget. Vi har kjørt flere nasjonale vervekampanjer 21 
på sosiale medier, i tillegg har vi også kjørt en lokalt produsert kampanje. Det er imidlertid eksterne 22 
faktorer som gir stor pågang av medlemmer, og i liten grad egne kampanjer selv om kampanjer kan 23 
bidra til å forsterke effekten av eksterne politiske hendelser og gjøre det enklere for folk å melde seg 24 
inn. Særlig var pågangen av nye medlemmer stor i april og oktober/november. 25 

Medlemsmøter: 26 

17. januar: Årsmøte Trondheim SV (ca. 50 deltakere) 27 
12. mars: Valgprogram lokalvalg (ca. 30 deltakere) 28 
21. mars: Kystopprør og ressursforvaltning med Torgeir Knag Fylkesnes (ca. 40 deltakere) 29 
1. mai: 1. maifrokost på Pilgrimsgården (ca. 70 deltagere og 120 deltakere i SV-blokka i 1. maitoget) 30 
7. mai: Hva er en human og rettferdig asylpolitikk med Karin Andersen og Erik Vatne (ca. 25 31 
deltakere) 32 
16. juni: Sommeravslutning med Klæbu SV (ca. 15 deltakere) 33 
25. august: Byutviklingsseminar (ca. 50 deltakere) 34 
12. september: Fagligpolitisk medlemsmøte med Bjørn-Erik Hanssen (ca. 15 deltakere) 35 
9. oktober: Møte om statsbudsjettet med Lars Haltbrekken (ca. 40 deltakere) 36 
18. oktober: Velferd for de mange! Temamøtet om kommunebudsjettet med Ottar Michelsen (ca. 20 37 
deltakere) 38 
6. november: Arbeidsmøte om valgprogrammet (ca. 25 deltakere) 39 
4. desember: Nominasjonsmøte Trondheim SV ( ca 85 deltakere) 40 



 

Trondheim Sosialistisk Venstreparti                                                                                        sv.no/trondheim             
Kjøpmannsgata 51, 7022 Trondheim                                                                                    trondheim@sv.no  
  2 

Andre arrangement: 41 

22. januar: Deltar på demonstrasjon mot Tyrkias invasjon av Afrin. Latifa Nasser holdt appell. 42 
25. januar: Medarrangør til arrangementet «Vorspiel til Trondheimskonferansen - Hvem stemmer på 43 
venstresida?». Snorre Valen og Siv Karin Kjølmoen deltar i debattpanelet. 44 
26. januar: Deltar på Trondheimskonferansen 45 
4.-5. februar: 25 delegater deltar på fylkesårsmøte til Sør- og Nord-Trøndelag SV.  46 
Mars: Medarrangør i Popup Feministhus 47 
8. mars: Medarrangør til markering av den internasjonale kvinnedagen 48 
28. mars: Deltar på demonstrasjon mot krigen i Syria. Latifa Nasser holder appell 49 
1. mai: Medarrangør av Rød på Almas (felles 1. mai-fest for venstresiden). Ottar Michelsen deltar i 50 
debattpanel. 51 
15. september: Deltar i Trondheim Pride sammen med SU. 52 
24. september: Deltar på demonstrasjon mot Alliansen etter initiativ fra Trondheim SU. 53 
20. oktober: Deltar i demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture med Trondheim SU. 54 
24. oktober: Initiativtaker til Likelønnsaksjonen. Kirsti Bergstø holder appell og deltar i paneldebatt, 55 
Silje Salomonsen er konferansier og Mona Berger leder paneldebatt. 56 
11. november: 19 delegater deltar på Trøndelag SVs rep.skap- og nominasjonsmøte.  57 
17. november: Deltar i demonstrasjon mot endringer i abortloven. Mona Berger holder appell. 58 
26. november: Deltar på styremøte med Klæbu SV i forbindelse med sammenslåing. 59 

Organisasjonsarbeid: 60 

Trondheim SV har en svært aktiv facebookside og instagramkonto med aktivitet flere ganger i uken 61 
ofte daglig. Trondheim SVs facebookside hadde 1351 likerklikk og 1338 følgere ved nyttår 2017-2018, 62 
per i dag har siden 1555 likerklikk og 1550 følgere. Instagramkontoen har 438 følgere. Vi har også en 63 
twitterkonto som er mindre aktiv. 64 
 65 
Vi har opprettet en skjult facebook-gruppe for alle som er medlemmer av Trondheim SV. Den har 113 66 
medlemmer (ca. 1/6 av medlemmene er med) og brukes aktivt. Gruppa er effektiv for å mobilisere til 67 
møter, demonstrasjoner og stand, og brukes også litt til politiske debatter og spørsmål til 68 
bystyregruppa og styret. 69 

 70 
Et seniorlag ble etablert og har hatt 3 treff ila året/høsten hvor opp til 10 personer har deltatt. 71 

Styrets oppsummering: 72 

Det har vært et lærerikt, spennende og svært aktivt politisk år. Medlemsveksten er stor, antagelig 73 
fordi det har vært lett å engasjere seg politisk med eksterne faktorer som at SV hadde god fremgang i 74 
fjorårets stortingsvalg, kontroversielle utspill fra andre partier og kampsaker som abortspørsmålet. I 75 
Trondheim SV har vi hatt langt flere arrangementer enn planlagt. Boligutbygging og Midtbyens 76 
negative utvikling har preget mye av den politiske debatten i media, og byutviklingsseminaret i 77 
august trakk både nye og ikke tidligere aktive medlemmer. Programarbeidet har skapt mye aktivitet i 78 
både felles møter og gruppearbeid. Styret har også i år vært godt koblet til bystyregruppas arbeid og 79 
særlig prosessen med bystyregruppas utgang av sentrum-venstre alliansen. 80 
 81 
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