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Forhåndsgodkjente arrangementer i 2023 
  

Vedta et av disse arrangementene på årsmøtet, og vær garantert støtte fra organisasjonsfondet. 
Arrangementet kan gjennomføres når som helst i løpet av 2023. 
 

Eksempel på årsmøtevedtak:  
“Vi skal arrangere 1. mai frokost"  
eller  
" Vi skal arrangere Gi SV beskjed-møte i mars." 
 
Oppstillingen under viser typiske utgifter som danner grunnlag for et forhåndsgodkjent beløp. 
Lokallaget/fylkeslaget kan selv disponere innenfor dette beløpet. For eksempel om lokalleie er mer 
enn vi har satt opp her, kan laget bruke mer enn 3000,- på dette. Ikke tenk så mye på fordelingen 
som er gjort i eksemplet, hvis lagets utgifter ser annerledes ut. Dere setter opp det budsjettet som 
stemmer med deres faktiske utgifter.   
  

Har laget konkrete utgifter som vil overstige det forhåndsgodkjente totalbeløpet, kan dere søke om 
å få innvilget dette før årsmøtet deres. Eller laget kan bruke av egne midler, og bruke 
forhåndsgodkjent beløp som tillegg.   
  

Gi SV beskjed!  
  

Typiske utgifter:   
Bevertning – 1500,-   
Lokale – 3000,-  
Annet – 500,-  

Forhåndsgodkjent beløp: 5000,-  
  

Åpent møte, med samarbeidspartner og kulturelt innslag   
  

Typiske utgifter:   
Bevertning – 1500,-   
Lokale – 3000,-  
Kultur – 5015,- (CREOs minstesats)  
Annet – 485,-  

Forhåndsgodkjent beløp: 10.000,-  
  

Kurskveld A: Heldagsmøte (6 timer)  
  

Typiske utgifter:   
Lunsj/middag - 2000,-  
Lokale – 3000,-  
Innleder/kursholder - 1500,-*  

Annet – 500,-  
*hvis en kursholder skal ha honorar, må de kunne fakturere. Vi kjører ikke lønn på eksterne. Innledergave er på maks 
200,-  

Forhåndsgodkjent beløp: 7000,-  
  

Kurskveld B: Kveldsmøte (2 timer)  
  

Typiske utgifter:   
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Bevertning - 500,-  
Lokale – 3000,-  
Innleder/kursholder* - 1000,-  
Annet – 500,-  
*hvis en kursholder skal ha honorar, må de kunne fakturere. Vi kjører ikke lønn på eksterne. Innledergave er på maks 
200,-  

Forhåndsgodkjent beløp: 5000,-  
  

 
 
Merkedag: 8. mars, 1.mai, 5. juni   
  

Typiske utgifter:   
Banner/plakatverksted - 2000,-  
Kulturelt innslag - 5015,- (CREOs minstesats)  
Lokaleleie - 3000,-   
Teknisk utstyr: 2000,-   

Forhåndsgodkjent beløp: 5000,-  

  
Fylkessamling med kurs  
  

Typiske utgifter:   
Bevertning – 5000,-   
Lokale – 3000,-  
Kultur – 5015,- (CREOs minstesats)  
Innleder/kursholder - 1500,-*  

Annet – 485,-  
*hvis en kursholder skal ha honorar, må de kunne fakturere. Vi kjører ikke lønn på eksterne. Innledergave er på maks 
200,-  

Forhåndsgodkjent beløp: 15.000,-  

  

Gjennomføring  
    
Hvis lokal- eller fylkeslaget vedtar å gjennomføre en av disse aktivitetene i 2023 på sitt årsmøte, 
garanterer organisasjonsfondet for at disse beløpene blir innvilget.  
 
Overføring av midler: Følger rutinen med at partikontoret trenger rapport for å betale ut midler, 
men lokallaget er garantert minimum det som er "prislappen" på forhåndsgodkjent arrangement. 
Rapportfrist er 14 dager etter arrangement.   
     

Frist for innsending av protokoll til post@sv.no: 28. februar 2023 
    
Partikontoret følger opp lagene som har fått innvilget beløp i mars/april om de har begynt å 
planlegge, for å sikre at arrangementene blir gjennomført. Vi lager en status-epost som er lik til 
alle, som går ut fra Organisasjonsavdelingen. Her kan lokallaget si ifra om de trenger hjelp med 
noe fra fylkessekretær eller Partikontoret for å få det til, om det har dukket opp utfordringer.  
I e-posten sender Partikontoret også ut sjekklisten vår for arrangement.   
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