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Navn Lokallag Representantskap 

Ali Amani Stange SV  

Amund Heggelund Stange SV Observatør 

Ane Eriksen Hamilton Stor-Elvdal SV  

Anna Ekrem Nordre Land SV Delegat 

Anne Bi Hoffsten Hamar SV  

Anne Lise Fredlund Innlandet SV Observatør 

Ann-Margret Sørli Hågensen Stange SV Delegat 

Arne-Edgar Rosenberg Nordre Land SV Observatør 

Berit Andersen Skogvang  Nord-Odal SV Delegat 

Birgit Valla Hamar SV Delegat 

Bjarne Granli Fagforbundet  

Bjørn Kjensli Innlandet SV Observatør 

Bjørnar Tollan Jordet Innlandet SV Delegat  

Cecilie Aspheim Østre Toten SV  

Christian Haugen Ringsaker SV  

Egil Olav Hansen Våler SV Delegat 

Eldri Svisdal  Elverum SV Delegat 

Elin Amanda Vardeheim  Ringsaker SV  

Elin Ottesen Kristoffersen  Sør-Odal SV  

Elisabeth Amundsen Innlandet SV Observatør 

Gunhild Ullerud Våler SV Observatør 

Gunnar Nygård Nord-Odal SV Observatør 

Hanna Elise Vestre toten SV Delegat 

Helge Bjørnsen Innlandet SV Observatør 

Helge Midttun Gran SV Delegat 

Hilde Mari Bjørke Innlandet / Løten SV Delegat  

Jørn Grøtberg Østre Toten SV Delegat 

Kaia B. Paulsen Lillehammer SV Delegat 

Karin Lervang Rendalen SV Delegat  

Karin Wiik Innlandet SV Delegat  

Kirsti Bergstø SV  

Kjell Dalløkken Tolga SV Delegat 

Kristian Fjellanger SV  

Liv Kaatorp Hamar SV  

Liv Kristin Lyngstad Gran SV Observatør 

Live Lervang Rendalen SV Observatør 

Mads Skjørberg Kongsvinger SV Delegat 

Mai Bakken Innlandet SV  

Mette Abrahamsen Østre Toten SV  

Mette Mikkelsen Elverum SV  

Mildrid Ullerud Gjøvik SV Delegat 

Mizanur Rahaman Lillehammer SV Delegat  

Nina Johannesen  Hamar SV  

Nina Ringerud  Østre Toten SV  

Per Kristian Aasbrenn Rendalen SV Delegat 

Roar Pedersen Ringsaker SV Delegat 

Sigrun Kristoffersen Sør-Odal SV Delegat 

Silje Jeanett Skogvang  Nord-Odal SV Observatør 

Svein Holen Vågå SV Delegat  

Truls Gjefsen Sel SV Delegat 
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Tid 15. juni 2019 kl. 15.00 – 17.35 

Sted Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange 

RS 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

RS 02/19 Konstituering 

RS 03/19 Uttalelse oversendt fra årsmøtet 

 UT01 Organdonasjon, Søndre Land SV 

RS 04/19 Innkomne uttalelser 

 UT02 Hverdager for framtida, miljøpolitisk utvalg 

 UT03 Vindmøller, Karin Lervang og Bjørnar T. Jordet 

 UT04 Evig gull i grønne skoger, landbrukspolitisk utvalg 

RS 05/19 Mandat for fylkeslagets utvalg 

RS 06/19 Regionreform og fylkessammenslåing 

RS 07/19 Eventuelt 

 

Fristen for å melde opp saker var 21. mai. Sakspapirer ble sendt lokallagene og legges på Innlandet SVs nettside 

8. juni. Frist for endringsforslag på uttalelser var 14. juni kl. 12.00. 
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Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

 

15.00  Møtet åpnes av fylkesleder Karin Wiik 

 RS 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 RS 02/19 Konstituering 

 RS 03/19 Uttalelse oversendt fra årsmøtet 

  UT01 Organdonasjon, Søndre Land SV 

  Innledning, deretter debatt 

 RS 06/19 Regionreform og fylkessammenslåing 

  
Innledning ved Anne Lise Fredlund og Bjørnar Tollan Jordet, 
deretter debatt 

16.00  Innledning ved SVs nestleder Kirsti Bergstø 

  Spørsmål og debatt 

17.00 RS 04/19 Innkomne uttalelser 

  UT02 Hverdager for framtida, miljøpolitisk utvalg 

  UT03 Vindmøller, Karin Lervang og Bjørnar Tollan Jordet 

  UT04 Evig gull i grønne skoger, landbrukspolitisk utvalg 

 RS 05/19 Mandat for fylkeslagets utvalg 

 RS 07/19 Eventuelt 

17.30  Møtet heves av fylkesleder Karin Wiik 

 

Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.. 
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Valg av ordstyrere og referenter, og godkjenning av forretningsorden.  

 

Ordstyrer: Karin Wiik 

Referent: Elisabeth Amundsen 

 

1. Ordstyrere og referenter velges etter arbeidsutvalgets innstilling.  

2. Forretningsorden godkjennes 

 

Punkt 1 og 2 ble vedtatt. 
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Møtet er åpent. 

 

2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: Fylkesstyret og representanter valgt av SV-laga Innlandet SV. 

2.2 Tale- og forslagsrett har: SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i regjering, medlemmer 

av fylkestingsgruppa og ledere av utvalg. 

2.3 Talerett har: Inviterte gjester og øvrige medlemmer av SV, samt Hedmark og Oppland SU.  

 

Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og referent, dernest godkjenninger og øvrig 

konstituering.  

 

Det velges en ordstyrer og en referent. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som er tilstede 

og antall stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle forslag som framsettes og innstillinger fra 

komiteen, alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt. Fylkesstyret godkjenner protokollen.  

 

Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag skal være undertegnet av den som 

fremmer det. Frist for å levere forslag er når strek er satt, unntatt til forretningsorden og for sakene 03/19 og 

04/19. For sakene 03/19 og 04/19 stod frist for endringsforslag i innkalling, og var 14. juni kl. 12.00. Før strek 

settes, skal ordstyrer referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere 

forslag. 

 

Valg skjer skriftlig dersom det kreves av én eller flere deltakere med stemmerett. En kandidat er valgt dersom 

vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. Ved tre eller 

flere forslag til samme plass går den med færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av kandidatene får mer 

enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. 

 

Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg fra samme 

representant, dersom ikke annet er bestemt. Representanter med minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min 

taletid ekstra taletid, dersom de ønsker det.  

 

Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk på 1 minutt til hvert innlegg. Ordstyrerne kan framsette 

begrensning av taletiden og anledning til replikker når tidsplanen tilsier det. Når deltakerne ønsker ordet til 

innlegg, tilkjennegis det ved at delegatkortet rekkes i været. Ved replikk, holdes delegatkortet pluss to fingre i 

været. Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet til 

forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. 
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Oversendt fra årsmøtet. Opprinnelig forslagsstiller er Søndre Land SV.  

 

1 
2 
3 
4

Endring av transplantasjonslova  
Innlandet SV går inn for en endring av transplantasjonsloven slik at den tar utgangspunkt i at de fleste ønsker å 
donere organer etter sin død. Donasjon bør derfor kunne gjøres hos alle avdøde som ikke på forhånd har 
nektet organdonasjon. Det må gis anledning til å nekte donasjon på en enkel måte. 
 

5 
6 
7 
8 

Det er i ferd med å bli mangel på flere typer organer til transplantasjon. Spesielt for nyrer er ventetiden i ferd 
med å bli meget lang. Dette skyldes til dels en gledelig utvikling ved at det blir færre ulykker, spesielt i 
trafikken.  En annen grunn er at pårørende – ofte i en svært traumatisk situasjon med et brått uventet dødsfall 
– har vansker med å ta stilling til dette. 
 

9 
10 
 

Forslaget innebærer at pårørende slipper denne avgjørelsen i den vanskelige situasjonen, dessuten at det 
sannsynligvis blir flere organer tilgjengelig – til fordel for de mange svært syke pasientene.  
 

11 
12 
13 

Forutsetningen om at den enkelte må antas å ønske donasjon hvis det ikke foreligger klare opplysninger om 
det motsatte, finnes i enkelte andre lands lovgivning, for eksempel i belgisk lov. I vår gjeldende lov må det i 
stedet foreligge et klart samtykke fra pårørende for at organer kan doneres. 
 

Uttalelsen er ivaretatt av SVs arbeidsprogram. Fylkeslaget skal bidra til at temaet løftes igjen på et senere 

tidspunkt. 

Forslagsstiller trakk sitt forslag under debatten. Det ble ikke opprettholdt.  

 

Fylkesstyrets innstilling ble vedtatt. 

UT01 F1 Endring Amund Røhr Heggelund 

I tråd med SVs arbeidsprogram for 2017 – 2021 vil Innlandet SV gå inn for en endring av transplantasjonsloven slik at 
den tar utgangspunkt i at de fleste ønsker å donere organer etter sin død. Tall fra Stiftelsen Organdonasjon viser at 79% 
avgir positivt svar på donasjon, enten av personen selv eller familien på vegne av avdøde. Antallet negative svar er 
ifølge statistikken nedadgående over tid. Donasjon bør derfor kunne gjøres hos alle avdøde som ikke på forhånd har 
nektet organdonasjon. Det må, ved en slik endring, også gis anledning til å reservere seg mot organdonasjon på en 
enkel og ubyråkratisk måte.  
  
Per 31.12.2018 står det 460 personer på venteliste for transplantasjon av organer, og tallet øker. Det er i ferd med å bli 
mangel på flere typer organer til transplantasjon. Dette skyldes til dels en gledelig utvikling ved at det blir færre 
ulykker, spesielt i trafikken, samt at pårørende – ofte i en svært traumatisk situasjon med et brått uventet dødsfall – 
har vansker med å ta stilling til spørsmålet på vegne av den avdøde.  
 
En endring av transplantasjonsloven innebærer at pårørende slipper å ta denne avgjørelsen i den vanskelige 
situasjonen, dessuten vil det sannsynligvis bli flere organer tilgjengelig for de som står på venteliste.  
  
Forutsetningen om at den enkelte må antas å ønske donasjon hvis det ikke foreligger klare opplysninger om det 
motsatte, finnes i enkelte andre lands lovgivning, for eksempel i belgisk lov. I vår gjeldende lov må det i stedet foreligge 
et klart samtykke fra pårørende for at organer kan doneres, dersom personen selv ikke har gitt sitt samtykke.  
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Innledning ved fylkestingsrepresentantene Anne Lise Fredund og Bjørnar Tollan Jordet.  

 

Deretter innspill og åpning for debatt.  

 

Tas til orientering. 

Tatt til orientering. 

 

Innledning ved SVs nestleder Kirsti Bergstø. 

 

 

• UT02 Hverdager for framtida, miljøpolitisk utvalg 

• UT03 Vindmøller, Karin Lervang og Bjørnar Tollan Jordet 

• UT04 Evig gull i grønne skoger, landbrukspolitisk utvalg 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Forslag til uttalelse  
Innlandet SV ber NVE ta ut området benevnt som nordre Hedmark i nasjonal rammeplan for vindkraft. Verden 
står overfor store utfordringer både nåe det gjelder klima og tap av naturmangfold. Dette er utfordringer som 
må løses i felleskap og ikke på bekostning av hverandre. Innlandet SV frykter at en utbygging av landbasert 
vindkraft vil få store konsekvenser for naturmangfold i Innlandet. En utbygging av vindkraft i våre områder 
truer i tillegg etablert næringsliv og friluftsliv. 
 

7 
8 

Innlandet SV krever derfor en full stans i konsesjonsbehandling av nye landbaserte vindkraftanlegg og at 
området nordre Hedmark fjernes fra nasjonal rammeplan for vindkraft. 
 

Se også vedlegg 01: Bakgrunn for sak om uttalelse mot vindkraft i nordre Hedmark  

 

Forslagsstiller trakk sitt forslag under debatten, til fordel for endringsforslag F2. Det ble ikke opprettholdt.  

 

https://www.dropbox.com/s/9odttsroddjgly2/Bakgrunn-for-sak-om-uttalelse-mot-vindkraft-i-nordre-Hedmark.docx?dl=0
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Evig gull i grønne skoger 
Innlandsskogene er en rik arv vi må forvalte klokt. Her finner vi unik natur, myldrende dyreliv og fornybare 
ressurser. Skogen er også verdifull som karbonlager, og er en viktig del av løsningen på klimakrisa. Innlandet 
har store bio-ressurser fra jord og skog som kan erstatte fossil energi og energikrevende byggematerialer. Ved 
å erstatte stål og betong med trevirke, reduserer vi energibruken i framstillingen av materialene og binder 
CO2 i bygget. Én hektar gjennomsnittlig granskog tar opp litt over 13 tonn CO2. Til sammenligning slipper en 
gjennomsnittlig bil i Norge ut ca 2,2 tonn CO2-ekvivalenter i året.  

8 
9 
10 
11 
12 

1400 arter som lever i skog er utrydningstruede. Arealendringer er den viktigste årsaken til at arter utryddes. 
Innlandsskogene blir i dag utsatt for «moderne» markberedning og lavbonitetsskog jevnes med jorda. Dette 
skader organismene i jordsmonnet, hvor CO2-lagering i norske skoger skjer, og fører til avrenning av 
tungmetaller og nitrogen. Dette endrer skoglandskapet i Innlandet på dramatiske måter. Vi må i større grad 
legge om fra flatehogst til plukkhogst av norske skoger og på den måten sikre bærekraftig skogsforvaltning.  

13 
14 
15 
16 
17 

SVs skogpolitikk handler om både miljøpolitikken og næringspolitikken. Når Stortinget i 2017 fjernet 
arealgrensen for skog og på den måten fjernet priskontroll på skogarealer, konkurranseutsatte man 
skogbruket og stilte økte krav til omsetting. Dette har ført til kortsiktighet i skogbruket, og er et angrep på 
klima og miljø. Skogene er en viktig del av felleskapet og må forvaltes forsvarlig på linje med resten av 
landbruket.   

18 
19 
20 
21 

De siste årenes ekstremvær har vist at klimaendringene også rammer oss i Innlandet. All skog og vegetasjon er 
viktig for å redusere konsekvensene av flom, vind og skred, og gjør det mulig å bo i særlig utsatte deler av 
landet. Innlandet SV mener at all vernskog må beskyttes og store hogstfelt i rasutsatte områder må unngås for 
å minimere skadeomfanget ved ekstremvær og skred.  

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

Skogene har vært, er og skal være en viktig del av Innlandets grønne arbeidsplasser. Fra 1900-tallets 
skogsarbeid skissert i Jon Michelets bokserie om Skogsmatrosen fra Rena, til dagens industrielle skogbruk. 
Dette er arbeidsplasser vi må ta vare på, for skogen kan gi oss byggematerialer, energi og danne grunnlag for 
grønn industri. Alt som i dag lages av olje kan ved hjelp av ny og tilgjengelig teknologi lages av tre. Dette gjør 
de grønne skogene til Innlandets gull i det grønne skiftet. Innlandet SV tar skogen på alvor og vil legge til rette 
for en bærekraftig, grønn og fremtidsrettet næring og arbeidsplass, hvor skogsarbeideren ikke tvinges inn i 
akkordløsninger og unndras arbeidspolitiske rettigheter.  

29 Innlandet SV vil ta vare på skogen for generasjonene som kommer etter oss ved å: 

30 
31 
32 
33 
34 

• Verne biologisk verdifull skog og sikre levedyktige bestander av truede arter 

• Bidra til en handlingsplan for bevaring av naturmangfoldet i Innlandet  

• Gi skogbrukere mulighet til en bærekraftig skogsforvaltning 

• Bygge med tre fremfor betong og stål 

• Beskytte vernskog i ras- og værutsatte områder 
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1. UT03 vedtas 

2. UT04 vedtas 

UT03 F2 Endring Karin Wiik, Karin Lervang og Bjørnar Tollan Jordet 

Innlandet SV ber NVE ta ut området benevnt som nordre Hedmark i nasjonal rammeplan for vindkraft. 
Verden står overfor store utfordringer både nåe det gjelder klima og tap av naturmangfold. Dette er 
utfordringer som må løses i felleskap og ikke på bekostning av hverandre. Innlandet SV frykter at en 
utbygging av landbasert vindkraft vil få store konsekvenser for naturmangfold i Innlandet. En utbygging av 
vindkraft i våre områder truer i tillegg friluftsliv. 
 
SV har vedtatt at fram til den nasjonale planen for vindkraft er på plass, må behandlingen av alle nye 
vindkraftsøknader stanses. Det ikke er nok å verne enkelte områder mot nedbygging. Innlandet SV sier nei til 
videre nedbygging av verdifull natur og rasering av biologisk mangfold og krever at området nordre Hedmark 
fjernes fra nasjonal rammeplan for vindkraft 

 

UT03, linje 1 F3 Endring Amund Røhr Heggelund 

Nei til landbasert vindkraft i nordre Hedmark. 

 

UT04, linje 12 F4 Endring Karin Wiik, Innlandet SV 

Mens gammelskog, som er over 160 år, bør få stå helt i fred. I Norge er det bare 2,4% gammelskog (kilde: 
Sabimas nettside) og den er et sårbart økosystem som renser luft og er hjem for mange truede arter.  

 

UT04 F5 
 

Helge Midttun, Gran SV 

Forslaget oversendes til arbeidsutvalget for skikkelig bearbeiding og for å få inn et avsnitt om hvordan 
skogen kan bidra til verdiskaping og arbeidsplasser.   

Forslag til dagsorden fra ordstyrer: Det åpnes for å votere over innkommet forslag F5. Vedtatt. 

• UT03 F2 ble vedtatt 

• UT03 F3 ble vedtatt. 

• UT04 F4 ble vedtatt. 

• UT04 ble vedtatt. 

• UT04 F5 ble vedtatt. 
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Innledning ved 1. nestleder Bjørnar Tollan Jordet.  

 

Forslag til mandater: 

 

Utvalgene skal bidra til intern debatt, kunnskapsspredning og utvikling av SVs politikk og organisasjon. De er 

rådgivende organer for fylkesstyret, lokallag og folkevalgte. Utvalgene skal bidra til å utvikle SVs politikk, 

organisasjon og kompetanse gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for de respektive 

utvalgenes fagfelt. Utvalgene har ansvar for å pleie og utvikle kontakten med relevante miljøer, organisasjoner 

og fagpersoner på sitt fagområde og bringe innspill herfra inn i partiet. Utvalgene kan også representere partiet 

eksternt og fronte politikk utad etter forespørsel fra fylkespartiets leder. 

 

Utvalgene består av folk med interesse og kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene, og som har lyst til å 

bruke tid og krefter på utvalgsarbeidet. Utvalgene skal i sin helhet utgjøre et mangfold i kjønn, alder, geografisk 

tilhørighet og bakgrunn. Utvalgsmedlemmene velges for to år av gangen, to utvalgsmedlemmer velges i 

partallsår og to i oddetallsår og det skal være rotasjon blant medlemmene. 

 

Fylkesstyret følger opp utvalgene. Utvalgene legger årlig fram arbeidsplaner for fylkesstyret, inkludert 

aktiviteter og kontakt med samarbeidspartnere, fagmiljøer og ressurspersoner. Utvalgene skal også fungere 

som en ressursbank hvor man kartlegger kompetanse og ressurspersoner internt i partiet 

 

Det følger av det et ansvar for å bidra inn i relevante debatter på arenaer der SV er representert. Samtidig så 

hviler det et ansvar på andre partiledd å inkludere utvalgsledere i relevante prosesser. Der hvor partiet skal 

utvikle ny politikk som er relevant for fagfeltet, skal utvalgene inkluderes og fremme kunnskapsbasert politikk.  

 

Rammene for utvalgenes arbeid gis i Arbeids- og Organisasjonsplan og fylkespartiets budsjett. Utvalgene har 

adgang til å søke fylkesstyret om midler til å gjennomføre større arrangement eller aktiviteter. 

 

I AoP ble det vedtatt rammer og budsjett for arbeidet i utvalgene, og på fylkesstyremøtet 3.3. ble det gjort 

noen tillegg. Her er det oppsummert:  

 

Det skal holdes to møter i hver komite 

• 3.000 kr er satt av til hvert møte 

• Dere kan ha digitale møter i tillegg (bestill møterom via fylkessekretær) 

• Fylkesstyret ber utvalgene sette opp en plan for året innen 4. april 

 

I tillegg har hvert utvalg 10.000 kr til et arrangement   

• Arbeidspolitisk utvalg lager forslag til arrangementer 1. mai og skriver uttalelse på vegne av 

fylkeslaget.  

• Miljøpolitisk utvalg lager forslag til arrangementer 5. juni, og skriver uttalelse på vegne av fylkeslaget.  

• Kvinnepolitisk og helsepolitisk utvalg bes også om å lage forslag til arrangement. 
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Vedtatt på fylkesstyremøtet 23.3.2019 

 

Organisasjonsutvalget skal:  

• Gi medlemskap i Innlandet SV større verdi gjennom å 

o bidra til at det oppleves meningsfylt å delta 

o utvikle tilbud til nye medlemmer 

o utvikle rammer for skolering av organisasjonen 

o se på tilrettelegging av møteplasser 

• Kommunikasjon og informasjon (Løfte Innlandet) 

o grunnlag for en åpen og tillitsfull partikultur og et godt arbeidsmiljø 

o konstruktivt og ærlig debattklima 

o utvikle konsept for ekstern og intern informasjon om Innlandet og SVs fremste folkevalgte og 

tillitsvalgte 

o kartlegge og foreslå organisering av partiets menneskelige ressurser 

• Vurdere partiets strukturer 

o lokallag 

o regioner 

o fylket 

o nasjonalt 

 

Eventuelle tiltak som utvalget foreslår iverksatt forankres i fylkesstyret fortløpende. Utvalget leverer rapport 

fra sitt arbeid innen 1. desember 2019.  

 

En regionkontakt er fylkesstyrets kontaktpunkt for lokallagene i en region. Regionkontakten skal kontaktes av 

lokallag som ønsker bistand eller å gi innspill til fylkespartiet. Regionkontakten skal også aktivt ta kontakt med 

lokallagsleder med konkrete spørsmål eller problemstillinger fra fylkeslaget. Regionkontakten fungerer som en 

lyttepost og har ansvar for at alle lokallag blir kontaktet minst 3 ganger i løpet av året. Det er lokallagenes 

ansvar å melde inn arrangementer og behov. Ved behov kan fylkessekretær benytte regionkontaktene for å 

innhente ytterligere informasjon.  

 

I 2019 er følgende regionkontakter for fylkeslaget: 

Nord-Gudbrandsdal Svein Holen 

Midt-Gudbrandsdal Mizanur Rahaman 

Lillehammer  Mizanur Rahaman 

Valdres Karin Wiik 

Gjøvikregionen + Gran Jørn Grøtberg 

Fjellregionen Karin Lervang 

Sør-Østerdal Elisabeth Amundsen (Mette P. Mikkelsen har permisjon til sommeren) 

Kongsvingerregionen Dag Øystein Alfheim 

Hamar-regionen Ranveig Kjelsnes  

SU - begge fylker Hilde Mari Bjørke  
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Stortingsrepresentant og fylkestingsgruppa sin rolle i fylkesstyret. 

Fylkestingsgruppa gir beskjed når saksliste til fylkesting og fellesnemnda i Innlandet foreligger. Dette 

videreformidles per e-post til fylkesstyret og lokallagsledere. Dersom det er innspill på saker er det fylkesstyret 

og lokallagsledernes ansvar å ta kontakt med fylkestingsgruppa senest 2 dager før fylkestingets eller 

fellesnemndas møter. Innspill til Stortinget må sendes til stortingsrepresentant, gjerne i forkant av i 

gruppemøter i SVs stortingsgruppe. 

 

Fylkestingsgruppa og stortingsrepresentant har ansvar for å formidle saker av prinsipiell betydning for 

Innlandet. Det forventes at stortingsrepresentant og fylkestingsgruppe deltar i fylkesstyrets møter. 

 

Valgkampgruppa har ansvar for å gjennomføre valgkampen til fylkestingsvalget og koordinere valgkampen til 

kommunevalget. Dette innebærer at valgkampgruppa skaper arenaer for erfaringsutveksling for kandidater til 

kommunevalget og tilbyr relevant skolering for lokallag.  

 

Valgkampgruppa skal produsere og sikre distribusjon av valgmateriell til fylkestingsvalget og koordinere 

medieutspill og deltagelse på arrangementer i valgkampen. Valgkampgruppa kan også planlegge egne 

arrangementer, for eksempel en valgkampturné i det nye fylket.  

 

Fylkesstyret gir valgkampgruppen fullmakt til å disponere avsatte midler til valgkamp. 

 

Se også eget kapittel om valgkamp i AoP.  

 

Innstilt vedtatt. 

Fylkesstyrets innstilling ble vedtatt. 

 

 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Møtet ble hevet av fylkesleder Karin Wiik kl. 17.35 

 


