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SV-kafé 
 
Hovedpoenget med SV-kafé, er å samle SVere og andre for å diskutere lokale politiske spørsmål i 
en hyggelig og uformell setting. Det er en god mulighet til å nå ut til både nye og gamle 
medlemmer og nysgjerrige ikke-medlemmer, samt spre SVs politikk ut over ordinære 
medlemsmøter.  
 
 

Tema for møtet 
Temaene for SV-kafé kan være større saker som skal til behandling i kommunestyret eller andre 
aktuelle lokalpolitiske saker. Temaet må være noe som opptar deltakerne og som det gjerne er 
debatt om lokalt. Eksempler på saker som kan være aktuelle som temaer er større 
reguleringssaker eller tjenestetilbud i kommunen. 
 

Lokale 
Velg helst et lokale som folk er vant til å gå på fra før, f.eks. en kafé, et kulturhus eller bibliotek. 
Stedet bør være lett tilgjengelig med kollektivtransport. Alle SVs arrangementer skal, så langt det 
lar seg gjøre, arrangeres på steder med universell utforming og som er omfattet av tariffavtale. 
 

Samarbeidspartnere 
Det kan være en fordel å avholde arrangementet med en samarbeidspartner slik at man kan knytte 
kontakter og få flere til å mobilisere. Eksempler på samarbeidspartnere er lokale fagforeninger eller 
organisasjoner som er berørt av temaet som tas opp. Det kan være utfordrende å finne en 
samarbeidspartner fordi de ikke vil koble seg til et politisk parti, men det finnes ulike nivå på 
samarbeidet og de kan for eksempel også holde et kort innlegg og bidra til å mobilisere til 
arrangementet selv om de ikke er offisiell medarrangør. Ofte kan det også være lurt å alliere seg 
med en lokal kjenning som f.eks. kan holde innlegg eller delta i samtale om temaet.  
 

Eksempel på kjøreplan 
• Velkommen ved møteleder 

• En lokal kjenning og/eller en representant for en lokal organisasjon holder en innledning om 
temaet som tas opp. 

• Sofasamtale som ledes av møteleder med to til tre gjester som kan diskutere utfordringer 
og løsninger om temaet som tas opp. 

• Åpne for spørsmål og fra deltakerne 

• Slutt 
 

Servering 
Dersom arrangementet ikke avholdes på et sted som har servering av mat eller drikke, kan 
lokallaget vurdere om de ønsker å ordne med servering. Hvis lokallaget har midler tilgjengelig går 
det an å bestille servering, eller frivillige fra lokallaget kan bake noe og ta med kaffe på en stor 
termos til deltakerne. 
 

Forslag til huskeliste og ansvarsfordeling 
• Booke lokale 

• Invitere innledere og debattanter 

• Invitere deltakere 

• Finne en møteleder 

• Lage Facebook-arrangement 
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• Kontakte fylkessekretær eller sentralt for eventuell bistand (Facebook-banner eller annet) 

• Eventuelt ordne med mat og drikke 

• Ordne med SV-materiale til arrangementet for å vise at det er et SV-arrangement (roll-up, 
beach-flagg eller annet) 

• Trenger lokallaget midler for å gjennomføre arrangementet kan det søkes om midler fra 
Organisasjonsfondet 

• Eventuelt sende ut pressemelding/invitere lokale medier og følge opp i etterkant 
 
 
 
 
  


