
 

Vedtekter 1 

§1. Hjemmel & navn 2 

Nordland SV omfattes av alle lag av Sosialistisk Venstreparti i Nordland fylke. Status 3 
som lag er hjemlet i de sentrale vedtektene. 4 

 5 
Partiets navn er Nordland SV – Sosialistisk Venstreparti på norsk. På lulesamisk er 6 
navnet Nordlánda SG - Sosialistalasj Gårobelludahka. På sørsamisk er navnet 7 
Noerhtelaanten SG - Sosialisteles Gårroehkrirrie. På nordsamisk er navnet Nordlándda 8 
SG - Sosialistalaš Gurutbellodat. 9 

 10 

§2. Fylkesårsmøte 11 

 12 

§2.1 Tid for avvikling 13 

Fylkesårsmøtet er Nordland SVs høyeste organ og skal normal avholdes i perioden 14 
januar til mars hvert år. Fylkesårsmøtet er åpent for tilhørere forutsatt at ikke årsmøtet 15 
bestemmer noe annet for deler av møtet. 16 

 17 

§2.2 Representasjon 18 

Lokallagene velger representanter til fylkesårsmøtet etter følgende fordeling: 19 
• Hvert lag har rett til 1 representant 20 
• Lag med 15-29 medlemmer har rett til 2 representanter 21 
• Lag med 30-59 medlemmer har rett til 3 representanter 22 
• Lag med 60-89 medlemmer har rett til 4 representanter 23 
• Lag med 90-119 medlemmer har rett til 5 representanter 24 
• Lag med mer enn 120 medlemmer har rett til 6 representanter 25 

 26 
Som grunnlag for representantfordelingen regnes medlemstallene i lagene pr. 1.januar. 27 

 28 
SU har rett til 5 representanter med fulle rettigheter Fylkesstyrets medlemmer møter på 29 
årsmøtet med fulle rettigheter, men har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og 30 
årsberetning. 31 

 32 
Følgende kan møte på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett: 33 

• Stortingsrepresentanter 34 
• Fylkestingsrepresentantene 35 
• Fylkesrådets medlemmer fra SV 36 



 

§2.3 Frister for fylkesårsmøtet 37 

Innkalling til fylkesårsmøte med tid og sted skal sendes til lagene og SU senest 8 38 
uker før møtet. Frist for innsendelse av forslag til årsmøte settes til 14 dager før 39 
årsmøtet. Endelig innkalling med beretning, forslag og dagsorden sendes senest 7 40 
dager før årsmøtet. 41 

 42 

§2.4. Fylkesårsmøtets funksjon og oppgaver 43 

Fylkesårsmøtet skal behandle: 44 
• Beretning 45 
• Revidert regnskap 46 
• Budsjett 47 
• Arbeids- og organisasjonsplan 48 
• Innkomne forslag 49 
• Valg til fylkesstyre, AU, landsstyre og landsmøte 50 
• Oppnevning av nominasjonskomité og 51 
• Oppnevning av valgkomité 52 
• Organisering av nominasjonsprosessen, herunder representasjon på 53 

nominasjonsmøte. 54 
 55 

Protokoll fra fylkesårsmøtet sendes partiet sentralt og lokallagene senest 4 uker etter 56 
møtet. 57 

 58 
 59 

§2.5. Valg 60 

Valg av fylkesstyre og arbeidsutvalg foretas på årsmøtet, jf. § 4.3. Dette fylkesårsmøtet 61 
innstiller også på valg av landsstyrerepresentant. 62 
Funksjonstiden er to år. Valg av nominasjonskomité foretas av årsmøtet året før valget 63 
skal skje. Valg til landsmøtet foretas av årsmøtet de årene det avholdes landsmøte. Ved 64 
valg til landsmøtet skal det legges vekt på representativitet; både med hensyn til at flest 65 
mulig lag over tid blir representert, at valgene avspeiler regionene og politisk aktivitet. 66 
Det forutsettes at minst 40 % av begge kjønn er representert i alle sammenhenger. 67 

 68 
Alle valg foretas etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal på forhånd ha 69 
nødvendig kontakt med fylkesstyret og lokallagene. 70 

 71 

§3. Fylkesstyret 72 

 73 

§3.1 Funksjon 74 

Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene. 75 



 

§3.2 Sammensetning 76 

a) Fylkesstyret består av følgende medlemmer: 77 

• Leder i fylkespartiet 78 
• Nestleder i fylkespartiet 79 
• Økonomiansvarlig i fylkespartiet 80 
• Valgt sekretær i fylkespartiet 81 
• 1 AU-medlem 82 
• Kvinnepolitisk leder 83 
• 3 medlemmer 84 
• Gruppeleder i Fylkestinget 85 
• En representant valgt av Nordland SU 86 

 87 
Følgende har møte- og talerett: 88 

• Stortingsrepresentanter for SV 89 
• Fylkesråder for SV 90 
• Ordførere og varaordførere for SV 91 

 92 

§3.2 Fylkesstyrets oppgaver: 93 

• Fylkesstyret gjør saksinnstillinger til fylkesårsmøtene 94 
• Følger opp og behandler økonomi og budsjettsaker 95 
• Kan behandle alle politiske saker og gjøre uttalelser på vegne av Nordland 96 

SV 97 
• Fylkesstyret kan fordele ansvar for særskilte saksområder blant 98 

medlemmene 99 
• Fylkesstyret kan opprette ad-hoc-utvalg etter behov 100 
• Foreta suppleringsvalg i organisasjonen 101 

 102 
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 103 

 104 

§4. Arbeidsutvalget 105 

 106 

§4. 1 Funksjon 107 

Arbeidsutvalget ivaretar den daglige ledelse, organisasjon og administrasjon av 108 
fylkespartiet på vegne av fylkesstyret. AU har ansvaret for å initiere saker, forberede 109 
fylkesstyremøtene og årsmøtene og følge opp aktuelle politiske saker. Mellom 110 
fylkesårsmøtene gis AU, i samråd med fylkesstyre, myndighet til å: 111 

 112 
• Foreslå kandidater til posisjoner i fylkeskommunen 113 
• Gi forslag på kandidater til sentrale verv og andre organ hvor Nordland 114 

SV skal representeres. 115 
 116 
Fylkesstyret skal ha tilsendt innkalling til og referater fra AU. 117 



 

§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 118 

• Leder for fylkespartiet 119 
• Nestleder for fylkespartiet 120 
• Økonomiansvarlig i fylkespartiet 121 
• Valgt fylkessekretær 122 
• 1 medlem 123 
• 2 varamedlemmer 124 
• Gruppeleder i fylkestinget skal være medlem av AU. 125 

 126 
Representanter fra andre organer i Nordland SV kan inviteres til møtene i AU etter 127 
behov. 128 

 129 
 130 

§4.3 Fungeringstid 131 

Styret i Nordland SV velges på følgende måte: 132 
• Leder år med partall 133 
• Nestleder år med oddetall 134 
• Sekretær år med partall 135 
• Økonomiansvarlig år med oddetall 136 
• AU-medlem år med partall 137 
• 1.varamedlem år med oddetall 138 
• 2.varamedlem år med partall 139 
• 3. Fylkesstyremedlem år med partall 140 
• Kvinnepolitisk leder år med oddetall 141 
• 1. og 3. varamedlem til Fylkesstyret år med oddetall 142 
• 2 varamedlem til Fylkesstyret år med partall 143 
• revisorer 144 

 145 

§5. Nominasjon 146 

 147 

§5.1 Nominasjonsmøte 148 

Nordland SV nominerer kandidater til Stortingsvalg og fylkestingsvalg på egne 149 
nominasjonsmøter. 150 

 151 
 152 

§5.2 Tidsfrist 153 

Nominasjon gjennomføres senest en uke før fristen for innlevering av valglista 154 
(nåværende frist 31. mars) det aktuelle valgår. Innkalling med presisering av antall 155 
delegater skal være sendt 30 dager før møtet. 156 



 

§5.3. Nominasjonskomité 157 

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en nominasjonskomite. Komiteen skal bestå 158 
av leder og 5 årsmøtevalgte medlemmer, samt en representant fra Nordland SU. Det 159 
velges tre varaer 1-3. Leder har ansvaret for arbeidet gjennom hele prosessen. 160 

§5.4 Arbeidsmåte 161 

Nominasjonskomiteen skal starte arbeidet i god tid før nominasjonsmøtet og skal 162 
gjennomføre en prosess der de lokale partilagene får mulighet til innspill i minst to 163 
omganger. Komiteens forslag skal forelegges lagene senest 30 dager før 164 
nominasjonsmøtet. 165 

§5.5. Delegater nominasjonsmøte 166 

Nominasjonsmøtet består av valgte delegater fra lokallagene i Nordland SV. 167 
Lokallaga har samme antall delegater på nominasjonsmøtet som på årsmøtet. 168 

 169 

§5.6. Gjennomføring nominasjonsmøtet 170 

Fylkesleder åpner og leder konstitueringen av nominasjonsmøtet. Det skal velges 171 
egne møteledere, sekretærer og protokollunderskrivere for møtet. Fylkesstyret, 172 
sittende stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter har tale- og 173 
forslagsrett på nominasjonsmøtet. 174 

 175 

§6. Partiskatt 176 

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets 177 
representasjon i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt på 10% av det brutto 178 
netto honorar eller lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av 179 
betaling for tapt arbeidsfortjeneste, godtgjøring for reise, kost og losji, eller godtgjørelser 180 
som utløser reduksjon av trygd e.l. Fylkesstyret kan i særlig spesielle tilfeller innrømme 181 
reduksjon i partiskatt. 182 

 183 

§7. Endringer av vedtekter 184 

Endringer av vedtektene foretas av fylkesårsmøtet med 2/3 flertall. 185 
 186 
 187 

§8. Ikrafttredelse 188 

Vedtektene trer i kraft fra vedtak er fattet /// De endrede vedtektene gjelder fra møtet er 189 
hevet 190 


