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Eksempler på aktiviteter i fylkeslag 

Som en inspirasjon til fylkes- og lokallagene, deles her ulike eksempler til aktiviteter 

fra fylkeslagene framlagt av fylkessekretærene på fylkessamling i januar 2020. Disse 

er ikke ment som en standardmal, men bruk fantasien og tilpass tiltakene til lokale 

forhold og gjeldende smittevernregler.  
 

Det er stor forskjell på SVs fylkes- og lokallag med hensyn til størrelse og aktivitet, noe som 

selvfølgelig innvirker på hvordan fylkes- og lokallagene er organisert og hvilke aktiviteter de tilbyr. 

Om fylkeslaget eller lokallaget sitter i posisjon eller i opposisjon i fylkestinget eller kommunestyret, 

eller om lokallaget overhodet er representert i kommunestyret vil også innvirke på dette.  

 

Men kan organiseringen og hvordan vi tenker rundt aktivitet også innvirke på muligheten for vekst og 

økt aktivitet? Generelt er det ønskelig med en organisering som fremmer involvering av 

medlemmene og økt aktivitet. Man skal ikke måtte sitte i fylkes- eller lokallagsstyret eller være 

folkevalgt for å være aktiv i SV på fylkesnivå eller lokalt.  

 

Eksemplene under er hentet fra fylkesnivå til gjensidig inspirasjon for andre fylkeslag, men er også i 

mange tilfeller overlappende med, og overførbare til, lokalt nivå. 

 

• Webinarer. Dette er en fin måte å skape aktivitet på for medlemmer og sympatisører både 

på fylkes- og lokallagsnivå i disse koronatider. 

• Tilbud til medlemmer uten lokallag. På mindre steder er det viktig å kunne gi et tilbud til 

medlemmer uten lokallag. Det kan skje i form av utvalg/nettverk eller i direkte samhandling 

med fylkesstyret. 

• Fadderordning. Fylkesstyremedlemmene er faddere for lokallagene og bistår etter behov.  

• Konfliktløsning i sammenslåtte lokallag. 

• Tillitsvalgtsamling for lokallagsstyrene. 

• Lokallagsleder- og folkevalgtsamlinger i regi av fylket. 

• Skolering. Både lokale og sentrale ressurser gjennom for eksempel skoleringsopplegg eller 

«Bestill en foredragsholder» i Ressursbanken. https://www.sv.no/ressursbanken/#63 

• «Medarbeidersamtale» med lokallagsledere. Dette praktiseres blant annet i Oslo SV, og 

bidrar til tryggere lokallagsledere. Temaer for «medarbeidersamtale» kan være: Hvordan 

vurderer dere sterke og svake sider i lokallaget? Hvordan jobber dere med disse? Hvordan 

har dere lagt opp styrearbeidet? Har dere kontakt med BU-rep.? Har dere medlemsansvarlig? 

• Representantskap. Flere av de store fylkeslagene har representantskap. Disse er fylkeslagets 

høyeste organ mellom årsmøtene og møtes gjerne 2-4 ganger i året. Lokallagene velger 

delegater til representantskapet.  

• Politiske grupper/nettverk (fylkesnettverk). Flere fylkeslag har politiske grupper/nettverk 
hvor medlemmene kan engasjere seg på et bestemt politikkområde. Eksempelvis har Oslo SV 
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en helsepolitisk gruppe, og Viken SV et kvinnepolitisk nettverk. Gruppene/nettverkene skal 
være et tilbud til medlemmer som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et 
spesielt saksfelt, og bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i 
partiorganisasjonen på sitt saksfelt. Gruppene skal også holde kontakt med organisasjoner og 
fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde.  

• Organisasjonsutvalg. Innlandet SV har et organisasjonsutvalg. Deres mandat er å gi 
medlemskap i SV større verdi gjennom å finne ut hvordan de best skal følge opp lokallagene, 
og hvordan kommunisere og på hvilke plattformer. 

• Ny i SV møte. Dette har med stor suksess blant annet blitt en tradisjon i Oslo SV og Viken SV, 

hvor nye medlemmer inviteres til Stortinget og møte med fylkets stortingsrepresentanter. 

• Nyhetsbrev. De fleste fylkeslag sender ut nyhetsbrev om aktuelle saker. 

• Bruke stortingsrepresentanten. Turne i fylket og skriftlige spørsmål i Stortinget. 

• SV-skolen. Viken SV arrangerer Viken SV-skolen, hvor medlemmene får mulighet til å melde 

seg på en «forelesningsrekke» om ulike temaer. Eksempler på temaer kan være; hvordan 

være tillitsvalgt og styre organisasjonen, retorikk og debatt, pressekurs og leserbrev og 

arbeidsprogrammet og ideologien vår. 
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