
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lillesarah98?fref=ufi


April       

4.   Mandag FS (gruppemøte) 

9.-10.     Kvanmokonferansen 

21.   Torsdag FS 

Mai       

1.     Første mai 

9.    Mandag FS (gruppemøte) 

10.     RS 1/2016 

15. frist   Innspill til arbeidsprogramkomiteen 

21.-22.     LS 

26.   Torsdag FS 

27.-29     Internasjonal konferanse i regi av IU 

Juni       

1. frist   Innberetning av gaver og partiskatt 

5.     Verdens miljødag 

13.   Mandag FS (gruppemøte) 

14.     RS 2/2016 

17.   fredag Sommerfest? 

20.     1. utkast til arbeidsprogrammet legges frem 

Juli       

      Vervekampanje 

August       

      Vervekampanje 

15.-20     Arendalsuken 

25.   Torsdag FS 

27. / 3.9  Lørdag Strategisamling? 

September       

6.     RS 3/2016 

8.     Fylkessamling 

9.-10.     LS 

15.   Torsdag FS 

26.   Mandag FS (gruppemøte) 

Oktober       

Dato kommer     Forrandring 2017-konferanse 

6. eller 13.   Torsdag FS 

24.   Mandag FS (gruppemøte) 



November       

8.     RS 4/2016 

10   Torsdag FS 

12.-13     LS 

14.   Mandag FS (gruppemøte) 

Desember       

1.     Nominasjonsmøte 

5.   Mandag FS (gruppemøte) 

12   Mandag FS (gruppemøte) 

    

   Møteplan Oslo SV 2017 
Januar       

25.     Varsling av årsmøtet (30 d før) 

Februar       

9.     FS 

10.     Frist for å sende inn saker (14 d før) 

17.     Frist for å sende ut innkalling og DO (7 d før) 

24.-25   fre-lørdag Årsmøtet 2017 



 

  



 

 
Det var forstyrrende at ordstyrer sier "et halvt minutt" (høyt) midt i folks innlegg. Særlig når 
taletiden går ned, slik at dette kommer midt i alle innlegg. Kunne man endre det til et lite 
dunk, en blinkende lampe el.? 

Det er uheldig å kutte klapping. Å få klappe mye eller lite eller ikke klappe for ulike innlegg 
er en måte å markere støtte på uten å ta ordet, og er sånn sett en del av demokratiet. Det 
var minimalt med tid å spare på dette, da applausen stort sett pågikk i den tiden det 
uansett tok å bytte person på talerstolen. 
 
Voteringen over forslag og vedtekter ble veldig vanskelig, og jeg opplevde at mange rundt 
meg ikke visste hva de stemte over. (De var fornøyd med å ta stilling til om de stolte på 
komiteen eller forslagsstiller hørtes det ut til, istedenfor å vite hva formuleringen var.) At 
linjenummerne ikke stemte, gjorde det jo ekstra vanskelig med arbeidsplanen, men det 
hadde hjulpet veldig hvis forslagsdokumentet inneholdt foreslått tekst og eksisterende tekst 
for hvert punkt istedenfor bare paragrafnummer og linjenummer, så slapp vi å bla så mye 
mellom dokumenter og opp og ned i dokumenter for å huske hva forslaget faktisk handlet 
om. Hvis vi skal rekke å bla mellom forslagsdokument og arbeidsplan og opp og ned i 
vedtekter og vedtektsforslag, bør ordstyrne sette ned tempo i avstemningen, ev. minne oss 
kort om hva endringen består i, ikke bare si nummer.  
 
Hvis det hadde vært bilder i valgkomiteens innstilling, eller hvis kandidatene hadde vært 
presentert i begynnelsen av møtet, hadde det være enklere for oss som ikke kjenner alle å 
danne seg et inntrykk av folk i løpet av helgen. Det hadde nok ikke hatt mye å si for 
avstemningen denne gangen, men det hadde hjulpet for å huske hvem de var fremover ;).  



Når Tema Ansvar 
RS1/16: 10.5 (LS-møte 21.-
22.5, men på grunn av Pinse 
og 17. mai er det ikke mulig å 
ha RS tirsdagen før) 
 

Inkludering / flyktninger 
Vedta vårkampanje 

 

RS2/16: 14.6 
 

Boligpolitikk  

RS3/16: 6.9 (LS 9.-10.9) 
 

Hovedsaker og Strategi for valgkampen  

RS4/16: 8.11 (LS 12.-13.11) 
 

Valgkomite til årsmøtet  

RS1/17: 17.1 (LS 20.-21.1 
2017) 

  

 

 


