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Årsplan for Trondheim SV 2020  

1. Innledning  

SV er et sosialistisk og feministisk parti og Trondheim SV skal bidra til å fremme denne 
politikken i kommunen vår. Gjennom vårt arbeid skal vi forsvare fellesskapsløsninger, faglige 
rettigheter, miljø, kultur, likestilling og rettferdig fordeling av godene. 
 

Trondheim SV har økt sin medlemsmasse betydelig det siste året. Dette er noe vi som 
lokallag må ta med i beregningene når aktiviteter for 2020 skal utformes. Det er derfor viktig 
at aktiviteten holdes på et kontinuerlig nivå slik at det er enkelt for nye medlemmer å delta.  
 

Et kontinuerlig aktivitetsnivå er også avgjørende for å bygge et sterkt lag til 
stortingsvalgkampen i 2021.  
  
Trondheim SVs hovedprioriteringer i perioden:  
  

• Gjennomføre gode, engasjerende medlemsmøter i samarbeid med blant annet 
fagbevegelsen, feministorganisasjoner, miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen,  
fredsbevegelsen og innvandrerorganisasjoner lokalt i Trondheim,  fortrinnsvis åpne 
møter.  

• Styrke medlemsorganisasjonen til Trondheim SV.  

2. Organisasjonsbygging  

Medlemmer er en viktig ressurs for å nå velgere, men også for å bygge et sterkt lokallag. 
Trondheim SV skal i perioden:   
 

• Arrangere eksklusive arrangementer for nye medlemmer, gjerne i forkant av 
medlemsmøter.   

• Jobbe for å ha 1000 medlemmer ved årsslutt 2020.  
• Oppdatere nettsidene og sosiale medier kontinuerlig. All politikk som blir vedtatt på 

årsmøtet/medlemsmøte skal gjøres kjent for medlemmene gjennom nettsiden og 
facebook. Alle arrangementer skal annonseres på sosiale medier.  

• Publisere saker fra styret og bystyret til medlemmene gjennom nyhetssaker på 
nettsiden og sosiale medier.  

• Overføre studentmedlemmer fra Trondheim SV til Studentlaget.  
• Følge opp og støtte Trondheim SVs seniorlag. 
• Arrangere minst 2 “SV-pub”, der innholdet er av typen “møt bystyregruppa” og “SV-

quiz”.   
• Arrangere sommerfest med et politisk tema.   

 

3. Skolering og arrangementer  

 

Skolering og medlemsaktivitet er viktig for å utforme politikk, skape engasjement og påvirke 
beslutninger.  
Trondheim SV skal i perioden:  
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• Arrangere minst 8 temamøter i 2020 som tar opp aktuelle tema. Tematikken skal ta 
utgangspunkt i kjerneverdiene til SV. Dette for å kunne opplyse, engasjere og gi gode 
politiske argumenter til alle medlemmene. Medlemmene oppfordres til å komme med 
forslag til tema.  

• Minst 2 av temamøtene skal ha en samling for nye medlemmer før selve møtet.  
• Minst 1 av temamøtene, i tillegg til årsmøte, skal være tilrettelagt for å behandle 

andre saker, uttalelser ol.  
• Minst 1 av temamøtene skal ta for seg fra ide til praktisk politikk og videre endring av 

norges lover.  
• Arrangere formøte før Trondheimskonferansen i 2021.  
• Arrangere frokost, kransnedleggelse på den ukjente soldats grav, og mobilisere til 

demonstrasjonstog på arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai.  
• Delta og mobilisere til den internasjonale kvinnedagen 8. mars. 
• Ta initiativ, delta og mobilisere til den nasjonale likelønnsaksjonen i oktober 2020 
• Informere om neste medlemsmøte på hvert medlemsmøte, informere om 

arrangementer 2- 3 uker før, publisere en video med personlig invitasjon og sende en 
påminnelse 3 dager før.  

• Aktivt delta i kamp for faglige rettigheter gjennom fane- og støttemarkeringer.  

4. Styret og AUs oppgaver  

 

Styret står for driften av lokallaget mellom årsmøtene. Store prinsipielt viktige saker legges 
fram på medlemsmøter før avgjørelse blir tatt.  
Styrets ansvar:  
 

• Tilslutte seg og oppmuntre til samarbeid med fronter og interesseorganisasjoner vi 
har felles politiske interesser med.  

• Delta og/eller arrangere 1.mai, 8.mars, likelønnsaksjon, Feministhuset, Trondheim 
Pride, krystallnatten, Trondheimskonferansen, FNs dag for solidaritet med Palestina 
og andre markeringer/arrangementer.  

• Få inn partiskatt. Partiskatt er 10 % av brutto inntekt av alle verv medlemmer i 
Trondheim SV har som representanter for SV.  

• Oppfordre alle medlemmer til både å betale for medlemskap og gi bidrag gjennom 
avtalegiro.  

• Utforske muligheten for å øke medlemsdemokratiet for eksempel gjennom digital 
votering.  

• Styret skal dele erfaringer og ressurser med omkringliggende lokallag for å bygge et 
sterkt SV i hele regionen. 

• Styret skal legge til rette for alternative medlemsaktiviteter, gjerne drevet av 
medlemmene selv. Som konsert, bedriftsbesøk hobbyverksted, skriveworkshop og 
lignende.   

 

Arbeidsutvalget (AU):  
• består av leder, nestleder og kasserer, og har ansvar for å lage saksliste til 

styremøtene og avgjøre eventuelle hastesaker 
• har ansvaret for kommunikasjonen med Trøndelag SV. Én til to ganger i perioden 

skal AU ta initiativ til felles møtes med Trøndelag SV for å diskutere økonomi og 
oppfølgning av sekretæren.  
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5. Bystyregruppas oppgaver  

 

Bystyregruppa skal sørge for at SV er godt profilert i lokale media med presseoppslag og 
leserinnlegg.  
 

Bystyregruppa skal:  
• Være representert på arrangementer i regi av Trondheim SV.  
• Informere medlemmer på medlemsmøte om viktige vedtak gjort i bystyret.  
• Bruke SVs politiske plattform for perioden 2019-2023 i den daglige politiske 

aktiviteten. 

6. Årshjul for Trondheim SV : 

 

Januar Formøte Trondheimskonferanse 
Årsmøte  

Februar SV-pub 

Mars 8.mars  
Medlemsmøte  

April Medlemsmøte  

Mai 1 . Mai frokost  
Medlemsmøte  

Juni Sommerfest  

Juli 
 

August SV-pub 

September Medlemsmøte  

Oktober Medlemsmøte om budsjettet  

November Likelønnsaksjon  

Desember Juleavslutning med kveldsmat  

 

 


