Innlandet SV

Vedtekter

innlandet.sv.no

Innlandet SV

Vedtekter
Behandlet av Innlandet SVs årsmøte 20. februar 2022.

§ 1 Tillegg til nasjonale bestemmelser
Disse vedtektene gjelder for Sosialistisk Venstreparti i Innlandet, til daglig kalt Innlandet SV,
og er å regne som tillegg til de vedtatte sentrale vedtektene. I tvilstilfeller er det de sentrale
vedtektene som gjelder.

§ 2 Fylkeslagets organer
Fylkeslaget har følgende organer:
•
•
•
•
•

Årsmøte
Representantskap
Styre
Arbeidsutvalg
Nettverk satt ned av årsmøtet, representantskapet eller fylkesstyret

§ 2.1 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og et øvrig medlem valgt av årsmøtet. AU
skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er
av prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.

§ 2.2 Fylkesstyret
Til å lede fylkesstyrets virksomhet velger årsmøtet et styre bestående av 11 representanter.
Årsmøtet velger leder, nestleder, AU-medlem, kvinnepolitisk leder og ledere av nettverk. SU
velger selv sin representant med vara. Det skal tilstrebes at alle fylkets regioner blir
representert. Det velges tre varamedlemmer til styret.
Fylkesleder velges for et år av gangen, mens øvrige medlemmer velges for 2 år.
Fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett.
Stortingsrepresentanter inviteres og møter med tale- og forslagsrett.

§ 2.3 Representantskap
Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet
innkalles av fylkesstyret etter behov og minst en gang per år.
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Representantskapet i Innlandet SV består av fylkesstyret og én representant fra hvert
lokallag. I tillegg møter SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i regjering,
medlemmer av fylkestingsgruppa og ledere av nettverk med tale- og forslagsrett.
Representantskapsmøtene er åpent for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett.

§ 3 Årsmøte
Fylkesårsmøtet er Innlandet SVs høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar
hvert år.

§ 3.1. Årsmøtes sammensetning
På fylkeslagets årsmøte har alle lokallag rett til å stille med 2 delegater. Lokallag med mer
enn 19 medlemmer har i tillegg rett til en tilleggsdelegat for hvert påbegynte tiende
medlem, dog begrenset opp til 7 delegater totalt. Fylkesstyret kan i tillegg utnevne inntil 4
observatører blant medlemmer i kommuner uten lokallag. Disse observatørene stiller med
tale og forslagsrett.
Lokallaga velger representanter til fylkesårsmøtet i forhold til medlemstall pr 31.12.
foregående år.
Innlandet SU velger representanter til årsmøtet etter samme fordelingsnøkkel som lokallag.
Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter på årsmøtet med unntak av årsberetning
og regnskap. Fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og
forslagsrett.

§ 3.2 Behandling av saker
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som står på den utsendte dagsorden.
Fylkestingsgruppa, stortingsrepresentanter og nettverk skal til årsmøtet lage en beretning
fra sitt arbeid, som legges ved fylkesstyrets beretning.

§ 4 Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet har samme delegatfordeling som årsmøtet (se § 3.1).
Nominasjonsmøtet er åpent for alle medlemmer av SV og SU, men bare de valgte
utsendingene og fylkesstyret har stemmerett.

§ 4.1 To valgdistrikt ved stortingsvalg
Så lenge Innlandet er delt i to valgdistrikt, deltar representantene på nominasjonsmøte i sitt
valgdistrikt. Fylkesstyrets medlemmer deltar på nominasjonsmøte for det valgdistriktet de
er bostedsregistrert i. Det vil således settes ned to nominasjonskomitéer og avholdes to
nominasjonsmøter. Denne paragrafen oppheves dersom Innlandet ikke lengre er delt i to
valgdistrikt.
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§ 5 Partiskatt
Alle som representerer SV i fylkesting eller andre folkevalgte organer på fylkesnivå skal
betale partiskatt iht. de nasjonale satsene. Det betales ikke partiskatt dersom den
tillitsvalgte går ned i lønn fra forrige arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste inngår ikke
i beregningen for partiskatt. Fylkestingsgruppa kan, i samråd med fylkesleder, redusere
partiskatten helt eller delvis etter avtale med den enkelte.

§ 6 Endringer av disse vedtektene
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Oppheving eller endring krever
2/3 flertall.
Vedtektene kan bare endres eller oppheves av årsmøtet og alle endringer trer i kraft
umiddelbart etter at årsmøtet er hevet.
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