
 

Årsmelding fra styret i Tromsø SV 2018 

Innledning 

Årsmeldingen er styrets gjennomgang av eget arbeid og oppfølgelsen av årsplanen vedtatt 

av forrige årsmøte. Styret er i en heldig posisjon som har stor og aktiv medlemsmasse. 

Sammenlignet med tidligere mellomvalgsår har styret gjennomført flere åpne møter rettet 

mot medlemmene. Styret gjennomført skolering av seg selv, som en del av at Tromsø SV er 

den del av et organisasjonsutviklingsprogram av SV-sentralt, og styret har bidratt til at 

Tromsø SV har satt ny rekord i antall betalende medlemmer.  

Konstituering 

Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering på styremøte den 

08.02.18 i etterkant av årsmøte den 23.01.18. 

Leder Pål Julius Skogholt 

Nestleder Ingrid Marie Kielland  

Sekretær Ellen Herland 

Kasserer Jørund Jørgensen 

Styremedlemmer Abdalla Ali Mohammed 

 Marie Hella Lindberg 

 Johanne Lunde (Sosialistisk Ungdom)  

Varamedlemmer  Cathrine Berg Johannessen 

Tone Bjørnsen 

 Matias Hogne Kjerstad 

 Stein Valkoinen  

Ingrid Kielland måtte slutte på grunn av helsemessige årsaker etter sommeren.   

Styremøter og styrets arbeid 

Styret har hatt 12 styremøter i perioden 04.01.18 – 04.12.18. Oppmøtet har vært 
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tilfredsstillende, og til tross for litt variasjon, alltid nok til å være vedtaksføre.  Alle møtene, 

bortsett fra ett, har foregått  på partikontoret. Det ene møtet var i hjemmet til leder Pål 

Julius Skogholt. 

Styret har samarbeid med Tromsø Sosialistisk Ungdom ved å ha organisasjonen representert 

i styrende organer,  ved å la dem låne kontorer og ved å bistå etter forespørsel. Styret 

ivaretar en samarbeidsavtale med Fagforbundet avdeling 177 (Tromsø kommune) sammen 

med kommunestyregruppa. Styret har for øvrig har også vært representert i 8. mars- og 

1.mai-komiteen, og ved et helgeseminar i Bergen ifm. SVs partibyggingsprosjekt rettet mot 

de store byene.  

Av internt utviklingsarbeid har styret i samarbeid med kommunestyregruppa arrangert et 

halvdagsseminar om strategi den 20.06.18. Audun Herning, partisekretær, og Torgeir Knag 

Fylkesnes, stortingsrepresentant, holdt en innledning hver. I tillegg har styremedlemmer 

deltatt på enkelte webinar gjennomført av partikontoret i Oslo.  

Arbeidsplan 2018 og vurdering av om arbeidsplanen er gjennomført 

Årsmøtet vedtok følgende mål og tiltak i arbeidsplanen: 

“Mål for 2018: 

 1. Styret skal legge til rette for at medlemmene får innvirkning på politikken i Tromsø 

kommune.  

2. Tromsø SV skal være en arena for utvikling av politikk.  

3. Ivareta medlemsmassen gjennom arrangementer og kontakt.  

4. Vedta valgliste til kommunestyrevalget i 2019.  

Handlinger:  

• Arrangere møter om sentrale tema – legge til rette for gode vedtak  

• Arrangere sosiale tiltak for å aktivisere og integrere medlemmene  

• Videreføre og utvikle kommunikasjon med medlemmene og andre.  

• Arrangere opplæring- og skoleringsmøter”  

Styret vil nedenfor gjennomgå handlingene som ble vedtatt, før vi deretter ser på 
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målsetningene som ble satt. Når styret har arrangert medlemsmøter om sentrale temaer, 

har det særlig valgt temaer som styret har håpet kan vekke debatt. De sosiale tiltakene som 

styret har gjennomført er 1. mai-frokosten. I tillegg er Tromsø SVs facebook-gruppe 

videreført, og styret håper at denne bidrar til at medlemmer forstår at deres innspill er 

velkommen og og at de er imøtekommet.  

Når det gjelder videreføring og utvikling av kommunikasjon med medlemmene og andre, har 

styret i likhet med tidligere i stor grad kommunisert med medlemmene ved sms- og 

e-post-innkallingene til leder Pål Julius Skogholt, samt støttet seg på kommunestyregruppens 

nyhetsbrev. Styremedlem Marie Hella Lindberg har hatt ansvar for å ta kontakt med 

nyinnmeldte medlemmer. Dette har tidligere ikke vært et eget ansvarsområde. Hennes 

arbeid har gjort at arbeidet har blitt bedre og mer systematisk.  I forbindelse med 

gjennomførelsen av SV-sentralt sine vår- og høstkampanjer har styret også invitert 

medlemmene med i arbeidet ved å få dem til å delta på stand, totalt en seks-sju ganger. 

Styret har ikke arrangert egne møter som spesifikt handler om opplæring og skolering, men 

har i likhet med tidligere valgt temaer for medlemsmøter ut fra hva som anses som sentrale 

sider av SVs politikk. Det vises for eksempel til folkemøtet med Audun Lysbakken i 

september. 

Når det gjelder målene som årsmøtet hadde satt for styrets arbeid i 2018, er styret i stor 

grad fornøyd med gjennomføringen. Styret er av den oppfatning at det har vært større 

aktivitet i form av medlemsmøter og stand enn ved tidligere mellomvalgsår. Det er også en 

positiv medlemsutvikling, som har gitt ny medlemsrekord. Styret har også 

forbedringsområder. Her kan nevnes at styret i større grad kunne ha brukt arbeidsplan for 

2018 i eget arbeid, for eksempel ved et mer planlagt fokus på egne skoleringsmøter og flere 

sosiale arrangementer. 

Forberedelsen til valgkampen har på ulike måter begynt. Både ved at styret har avholdt 

nominasjonsmøte og at styret har også valgt en programkomité, som arbeider med 

valgprogram for 2019. Styret har en målsetning om at programmet skal vedtas i april 2019. 

Komiteen består av leder Benjamin Notkevich, Gunhild Johansen, Abdalla Ali Mohammed, 
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Marie Hella Lindberg , Johan Robertsen, Gerd Bjørnhove, Matias Kjerstad og oppnevnt av 

Tromsø Sosialistisk Ungdom Maja Sandvik Lockert.  

Antall betalende medlemmer per 31.12.2017 var 232, og medlemstall per 31.12.2018 var 

268. Økningen var på 36 medlemmer.  

Liste over arrangementer rettet mot medlemmer   

23.01.18 Årsmøte i Tromsø SV. Innledning ved Torgeir Knag Fylkesnes, 

stortingsrepresentant (Troms SV) i nærings- og landbrukskomiteen, samt 

kontroll og konstitusjonskomiteen.  

13.02.18 Medlemsmøte. Innledning ved Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant 

(Oslo SV) i Finanskomiteen.  Tema:  Statsbudsjettet 2018. Fokus på politikken 

koblet opp mot folks hverdag.  

05.03.18 Medlemsmøte vedrørende nedskjæringene i helse- og omsorgssektoren. 

Gunhild Johansen, daværende leder av helse- og omsorgskomiteen, en 

representant fra Fagforbundet og en representant fra NSF (Norsk 

sykepleierforbund).  

10.03.18 Halvdagsseminar i samarbeid med Framtiden i våre Hender avdeling Nord 

med Arne Nævra, stortingsrepresent (SV) i transport og 

kommunkasjonskomiteen. Nævra viste film og bilder. Tema:  1) Utfordringer 

om transport/kommunikasjon i nord. 2) Klima. 3) Biologisk mangfold.  

16.04.18 Lunsjmøte i samarbeid med studentlaget på UiT og medlemsmøte på kvelden 

partikontoret med Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant (Akershus SV) og 

helsepolitisk talsperson. Tema:  Helsepolitikk.  

1.05.18 1.mai-frokost på partikontoret. Ansvarlige Jørund Jørgensen og Ellen Herland. 

Appeller ved Ingrid Marie Kielland, SV, og Sigrid Hammer, Sosialistisk 

Ungdom.  

23.05.18 Medlemsmøte. Tema: SVs handlingsalternativer ifm. fylkessammenslåingen 
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mellom Troms og Finnmark. Ellen Øseth, fylkestingsrepresentant (Troms SV 

og Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant.  

28.08.18 Medlemsmøte ved innledning fra Pål Julius Skogholt. Tema: 

Kommunebudsjettet 2019.  

25.09.18 Folkemøte med Audun Lysbakken, partileder i SV. Appeller også ved Julie 

Wilhelmsen, leder av Fellesforbundet avdeling 74 (Nord-Hålogaland) og 

musikk ved Opphav.  Tema:  Forskjells-Norge og ulikheter.  

05.10.18 Medlemsmøte ved Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant (Troms SV), 

og Kirsti Bergstø, nestleder i SV. Diskusjon og spørsmål. 

16.10.18 Medlemsmøte om skolekretser ved Pål Julius Skogholt.  

28.11.18 Nominasjonsmøte. Innledning ved Bjarne Kristoffersen, sekretariatsleder for 

SV på Stortinget.  

 

  

Pål Julius Skogholt  Jørund Jørgensen Johanne Lunde (SU) 

(sign.) (sign.)                                          (sign.) 

  

  

Abdalla Ali Mohammed Marie Hella Lindberg Ellen Herland 

(sign.) (sign.) (sign.)  
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