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Innlandet SV 

Mandat for nettverk 
Vedtatt av fylkesstyret februar 2022. 

Et nettverk består av leder og nestleder, valgt av årsmøtet, samt alle medlemmer som 
finner nettverkets saksområde interessant. Innlandet SV gir medlemmene anledning til å 
tilslutte seg et nettverk.  

Medlemmer i nettverk  
Alle medlemmer i ISV som er opptatt av et politisk område kan delta inn i nettverkene. Nye 
medlemmer inviteres til å bli med i nettverk.  

Alle medlemmer i SV kan delta i nettverket gjennom hele året eller på enkeltaktiviteter. 

Nettverksledelse 
For hvert nettverk velger Innlandet SVs årsmøte en leder og en nestleder med interesse og 
kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene, og som har lyst til å bruke tid og krefter på 
nettverksarbeid. 

Leder og nestleder har ansvar for å kalle inn til nettverksmøter og for å sikre fremdrift i 
nettverket. Av hensyn til personvern er det fylkessekretær som gjør utsendinger på vegne 
av nettverksleder.  I tillegg skal det legges frem en årlig arbeidsplan for fylkesstyret som 
evalueres i forbindelse med fylkesstyrets årsberetning. Arbeidsplanen skal leveres innen 
utgangen av april. 

Leder og nestleder i nettverket kan også representere partiet eksternt og fronte politikk 
utad i dialog med fylkespartiets leder. 

Fag- og kvinnepolitisk leder er medlem av fylkesstyret. Ledere av øvrige nettverk møter i 
fylkesstyret som observatører med tale- og forslagsrett for å representere sine saksfelt.  

Arbeidsoppgaver  
Nettverkenes arbeidsoppgaver vil variere i tråd med de ambisjonene nettverksleder og -
nestleder setter i arbeidsplanen. Arbeidsplanen må som et minimum innfri ambisjonen for 
nettverk; bidra til intern debatt, kunnskapsspredning og utvikling av SVs politikk og 
organisasjon.  

Nettverkene skal bidra til å utvikle Innlandet SVs politikk og kompetanse gjennom å være 
arenaer for medlemmer med interesse for de respektive nettverkenes fagfelt.  
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Nettverkene skal ha oversikt over relevante miljøer, organisasjoner og fagpersoner på sitt 
fagområde og bringe temaer og saker herfra inn i fylkesstyret.  

Nettverkene kan gi innspill til fylkesstyret, lokallag og folkevalgte på temaer og konkrete 
saker innenfor sitt fagfelt, og på forespørsel inngå i saksforberedelse til fylkesstyremøter. 

Nettverkene skal også fungere som en ressursbank for kompetanse og ressurspersoner 
internt i partiet.  

Andre partiledd som utvikler politikk som er relevant for nettverkenes fagfelt, skal inkludere 
nettverksleder og nestleder i arbeidet. 

Under følger forslag til aktiviteter: 

• Arrangere nettverksmøter  
• Utarbeide diskusjonsnotater i relevante saker  
• Utarbeide uttalelser til behandling i fylkesstyret eller årsmøtet 
• Arrangere møter i samhandling med fylkesstyret  
• Lage forslag til interpellasjoner for lokalt folkevalgte  

 

 


