
 

Nr Fremmet av Sak linje Endring Endringsforslag: Redkom 

 St. Hanshaugen 80-
81 

39 Endre Endre setningen "Endringsforslag skal fremsettes skriftlig til partikontoret innen tre 
dager før møtestart." til "Endringsforslag skal fremsettes skriftlig til partikontoret 
(dersom før møtestart) eller ordstyrerbordet (dersom etter møtestart), og må 
fremsettes før strek er satt i debatten til saken." 
 
BEGRUNNELSE: Sakspapirene er på akkurat 100 sider, og ble lagt ut 24.02. Fristen for 
levering av endringsforslag til disse papirene var 4 dager senere, 28.02. Selv om jeg 
forstår og respekterer at en frist i forkant av møtet forenkler prosessen særdeles 
mye for redaksjonskomiteen tror jeg ikke det er reelt mulig for årsmøtets delegater å 
sette seg inn i så mange saker på den tilmålte tiden. En frist til under debatten vil øke 
kvaliteten på de endelige dokumentene og styrke den demokratiske prosessen. 
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VF
1 

St. Hanshaugen 5 39 Endre Endre §6-2B. Endre punkt b i setningen som begynner "Stemmerett på årsmøte har 
medlemmer i Oslo SV som i tillegg til å fylle kriteriene ovenfor:" FRA "har betalt 
kontingent senest 3 uker før årsmøtet, og som" TIL "har betalt kontingent senest 1 uke 
før årsmøtet, og som" 

 

VF
2 

Gamle Oslo SV 5  Endre Gamle Oslo SV foreslår at F3 vedtas med alternativ 2:  
§10-1B: Oslo SVs nominasjonskomité velges av Årsmøtet og består av 7 medlemmer 
etter innstilling fra Fylkesstyret. Fylkesstyret innstiller også på leder av komiteen. En av 
nominasjonskomiteens medlemmer skal være representant for Oslo SU, foreslått av 
Oslo SU. Nominasjonskomiteen setter opp forslag til liste ved kommune- og 
stortingsvalg som innstilling til nominasjonsmøtet. 
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A St. Hanshaugen 7 20 Legge til Oslo SV ønsker også å fremme SVs feministiske politikk, i tillegg til de nasjonale sakene  

B St. Hanshaugen 7 64 Legge til Feminisme 
 
Utover punktene til SV sentralt ønsker Oslo SV å fremme feminisme i valgkampen. Oslo 
har spesielt mange velgere som er opptatt av feministiske saker, der Feministisk Initiativ 
for eksempel fikk en oppslutning på 0.5% og andre feministiske partier også er store. 

 

C St. Hanshaugen 7 89 Endre Endre første setning til "Oslo SV skal gjennomføre dør-til-dør-aksjoner i utvalgte 
områder, også ved hjelp av Mosaic-verktøyet» 

 

 


