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Årsberetning 2019–2020 Lillehammer SV  

 

Organisasjon 
Forrige årsmøte ble avholdt 14. februar på Havang brukerstyrt senter. Torgeir Knag Fylkesnes var 

innleder. 

 

Styret 

Styret har i perioden bestått av: Kaia Paulsen (leder), Mizanur Rahaman (nestleder), Camilla Waage 

(kasserer), Anne Gjefsen, Anna Bjørk Røislien, Gunnar Linderud. Varamedlemmer: Zaynab 

Mohammed Zadeh, Sigrid Tahtchieva, Joakim Borgen. 

 

Styret har hatt 9 møter i perioden. Disse møtene har vært felles møter med kommunestyregruppa. 

Møtene har vært åpne for medlemmer, som har fått informasjon om møtene per epost.  Kasserer har 

ivaretatt økonomioppgavene og vært referent for mange av møtene, for øvrig er administrative 

oppgaver ivaretatt av leder.   

 

Medlemmer 

Lokallaget hadde 73 betalende medlemmer pr 31.12.2018 og 85 pr 31.12.2018.. 

 

Aktivitet i lokallaget 
Valgkampen preget naturlig nok året. Hovedmålet for arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet 2019 var å 

få tre representanter i kommunestyret, og vi kom inn med fire. Valgkampen var svært krevende, med 

utfordrende og til dels krasse diskusjoner.   

 

Lillehammer SV hadde et høyt aktivitetsnivå under valgkampen. Vi hadde mange leserbrev, og flere 

medlemmer enn tidligere hadde innlegg på trykk. Vi brukte Facebook aktivt. Her er det potensiale for 

at flere av medlemmene bruker Facebook for å formidle  SV-saker. Lillehammer SV hadde også 

medieutspill sammen med SV nasjonalt, fylkeslaget og Øyer SV, om Opplandshjelpen. Vi hadde en 

stand før sommeren og åtte i august/september. En av dem var på høgskolen, der 

stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård deltok. Det var forskjell på oppslutningen, men de 

fleste stands var godt bemannet og fikk positiv oppmerksomhet. Gruppeleder deltok i alle debatter 

han var invitert til. Vi deltok i pakkedugnad for felles utsending av valgkampmateriell. I tillegg dekket 

vi store deler av sentrum samt andre aktuelle områder med utdeling av materiell i postkasser. Vi 

arrangerte valgvake på Villa Utsikten med besøk av fylkesleder Karin Viik og andrekandidat til fylket 

Mai Bakken. 
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Vi har fått et SU-lag i perioden. De var aktive i valgkampen i skoledebatter og på stands, og fikk blant 

annet et oppslag i GD om seksuell trakassering på skolene i Lillehammer som medførte debatt. 

  

Styret bestemte å opprette en gruppe rundt hvert av kommunestyrets utvalg. Foreløpig er det 

opprettet en gruppe for planutvalget og for utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling. 

 

Styret besluttet at Lillehammer SV skal ha en Strategi 2023, en organisasjons- og arbeidsplan for 

lokallaget fram til neste kommune- og fylkestingsvalg. Vi har positive erfaringer med en slik strategi 

for forrige periode. Det er opprettet en gruppe som skal lage et utkast som legges fram for 

behandling av medlemsmøte. Gruppen består av Anne Lise Fredlund, Sigurd og Kaia Bergslien 

Paulsen. 

 

8.mars 

Liksom i fjor var det laget et program ved en 8.mars-gruppe. SV deltok med appell ved Ingunn Dalan 

Vik. 

  

1.mai 

Vi var som vanlig medarrangør av 1.mai-arrangement, med samling i Søndre Park og 1. mai-tog.   

Ingrid Kristin Bårdsdatter Langfeldt var SVs appellant i Søndre Park. Vi arrangerte som tidligere en 

egen 1.mai-frokost på Lillehammer Brukerstyrt Senter, Havang, som også i år var populær, med 

omtrent 20 frammøtte. 

 

Sommerfest 

Vi hadde som tidligere sommerfest på Villa Utsikten, 17. juni. 

 

Medlemsmøter 

30. september: Status etter valget 

4. november: Oppsummering av valget ved professor og valgkommentator Jon Helge Lesjø 

13. januar 2020: Gruppearbeid for innspill til Strategi 2020 

 

Syria-markeringer 

Lillehammer/Innlandet SV var med på to markeringer 14. og 19. oktober mot Tyrkias angrep på 

kurdiske områder i Nord-Syria. Aksel Hagen og Hans Olav Lahlum holdt appell fra SV.  

 

Representasjon i andre fora 
Anne Lise Fredlund var fylkestingsrepresentant for Oppland SV for valgperioden 2015 – 2019. 

Mizanur Rahaman er medlem av styret for Innlandet SV og vara til landsstyret i inneværende 

periode.  

Kaia B. Paulsen har vært delegat fra Lillehammer SV ved to representantskapsmøter i Innlandet SV. 
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Kommunestyregruppas arbeid 
Fram til valget bestod kommunestyregruppa av Mizanur og Ingunn som faste medlemmer i kommune-

styret, samt vararepresentanter. Etter valget har SV fått 4 kommunestyrerepresentanter og inngått en 

samarbeidsavtale med AP, V, MDG og Krf. I tillegg har Lillehammer SV følgende verv/posisjoner i 

kommunen: 
 Medlem i formannskapet 
 Leder i utvalg for oppvekst og kultur 
 Nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
 Medlem i planutvalget 
 Medlem i kontrollutvalget 

  
Aktiviteten i kommunestyret har primært bestått av gruppemøter. 
 


