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Program for Nordland SVs 
tillitsvalgt-og folkevalgtsamlingen 
17.-18.september 2022 
 

 

Lørdag 17.september 

 

09.00 Kaffe og mingling 

09.15 Formøter (kjønnsdelte møter hvor vi snakker om hvordan vi kan hindre 

mannsdominans og hersketeknikker) 

09.45 Fylkesleder Åshild Pettersen ønsker velkommen til samlingen. 

10.00 SVs valgkampsjef Kristian Fjellanger og folkevalgtrådriver Jørgen Hammer 
Skogan informerer om arbeidet med listene til kommunevalget, politisk og 
organisatorisk plattform for lokalvalget 2023 samt arrangementer og aktiviteter i 
organisasjonen. 

10.45 Kristian Fjellanger informerer om SVs vervekampanje 

11.00 Pause 

11.15 Hvordan komme på i media? SVs valgkampsjef Kristian Fjellanger gir deg gode 

tips.   

12.00: Pause 

12.15 Tale-og debatteknikk ved stortingspolitiker Andreas Sjalg  

13.00 Lunsj 

14.45 Mulighet for å få testet ut tale-og debatteknikk i praksis. Ved stortingspolitiker 
Andreas Sjalg Unneland 

15.30 Politisk workshop hvor vi diskuterer saker som er aktuelle å få inn det politiske 
programmet vårt. Ved leder for programkomiteen og fylkesleder, Åshild Pettersen. 

16.30 Pause 

16:40 Kort om hvordan det parlamentariske systemet fungerer og hva det innebærer 
at vi sitter i posisjon. Hva har SV fått til i fylkestinget, og hvordan kan lokallagene 
jobbe for å få frem saker i fylkestinget? Ved gruppeleder på fylkestinget Aase Refsnes 
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17.10 Hva mener SV om næring og det grønne skiftet? Hvordan kan lokallag sette 
klima-og miljøsaker på agendaen? Ved fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian 
Torset. 

17:30 Diskusjon og erfaringsdeling om lokale saker rundt næring og det grønne 
skiftet, klima og miljø. 

18.00 Møteslutt 

19:00 Felles middag 

20.30 Sosial aktivitet  

 
Søndag 18.september 

 

09:00 Hvordan rekruttere og aktivisere medlemmer i lokallagene? Lokallagsleder i 

Vågan SV Camilla Rostad, tidligere lokallagsleder i Vågan SV Torgeir Selboe og 

lokallagsleder i Narvik SV Ragne Johnsen Megård forteller hvordan de har jobbet for 

å rekruttere og aktivisere lokallaget. Felles diskusjon hvor vi deler erfaringer.  

10:00: Pause 

10:15: Hva er unge folk opptatt av? Og hva kan lokallagene gjøre for å styrke 
samarbeidet med SU. Ved Kevin Mediå, leder i Nordland SU.  

11.20 Pause 

11:30 Hva er fordelene med å starte opp et studentlag? Hvordan starter man opp et 

lokallag? Hvilke saker er studentene i SVs studentnettverk opptatt av? Ved nestleder, 

i SVs studentnettverk Lone Løvaas. 

12:15: Nordland SVs stortingspolitiker Mona Fagerås innleder om trygge 

hverdagsveier og nasjonal transportplan, og hvordan lokallag kan løfte opp 

transportsaker.  

Vi avslutter samlingen med å synge Internasjonalen 

13:00 Lunsj  
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