Forventninger til kandidatene
Forventningsdokumentet vedtas av årsmøtet. Fylkesstyret kan gjøre mindre endringer.

Hva betyr det å stå på en liste for Nordland SV i 2023:
•

•
•
•
•

Som kandidat til fylkestinget i Nordland blir du en del av valgkampapparatet vårt, og
skal jobbe sammen med valgkampgruppa og de andre kandidatene for at SV gjør et
best mulig valg i Nordland.
Du må ha lyst og mulighet til å gjøre en forskjell
Du er klar for offentlig å viser at du støtter og vil jobbe for SVs politikk
Du har tid og mulighet til å bidra til partiets valgkamp, særlig i perioden 1.august –
valgdagen
Du må ha mulighet til å møte på kort varsel som vararepresentant for den som blir
valgt inn

Forventninger vi stiller til SVs fylkestingsskandidater
1.-4. kandidat (reell sjanse for å komme inn eller første vara)
• Delta i partiets skoleringsprogram for toppkandidater
• Sette seg inn i partiets hovedsaker nasjonalt og fylkesvis
• Som en del av nominasjonskomiteens arbeid, gjennomføre samtale med fylkesleder
og sittende fylkestingsrepresentanter om arbeidet som fylkestingsrepresentant i
Nordland
• Være forberedt på at valgkamp krever mye tid fra nominasjonen og frem til valget
• Planlegge, og delta i fylkets valgkampåpning
• Skrive ukentlige leserbrev eller redaksjonelle oppslag i samarbeid med de andre
Fylkestingskandidatene under valgkampen.
• Delta aktivt på stand og andre aktiviteter i tråd med valgkampplanen.
• Innlede på Sosialistiske Venstreparty eller andre arrangement i løpet av den intensive
valgkampen i tråd med fylkeslagets valgkampplaner
• Delta i debatter og møter i løpet av valgkampen

Forventninger til øvrige kandidater
•
•
•
•

Delta aktivt i forberedelsene i forkant av valgkampen.
Delta i partiets valgkampskolering.
Sette seg inn i partiets sine hovedsaker nasjonalt og fylkesvis.
Delta aktivt i valgkampen gjennom valgkampåpning, leserbrev og redaksjonelle
oppslag, besøk av lokallag, delta i aktiviteter og stand.
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