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Fylkesstyrets sammensetning 
Fylkesstyret har i perioden bestått av:  
 

Arbeidsutvalget (AU): 
Leder     Åshild Pettersen   Vefsn SV 

Nestleder   Jitse Buitink      Andøy SV 

Sekretær   Kristian Johnsen Haukalid         Meløy SV 

Økonomiansvarlig  Kari Gaarder    Øksnes SV 

AU-medlem   Bjørn Christian Nilsen  Narvik SV 

Fylkestingsgruppa . Aase Refsnes   Steigen SV  

1.vara:   Haldis Andersen   Bodø SV 

2.vara    Marit Igelbu Wiig   Alstahaug SV 

 
Fylkesstyremedlemmer: 
Leder     Åshild Pettersen   Vefsn SV 

Nestleder   Jitse Buitink       Andøy SV 

Sekretær   Kristian Johnsen Haukalid           Meløy SV 

Økonomiansvarlig  Kari Gaarder    Øksnes SV 

AU-medlem   Bjørn Christian Nilsen  Narvik SV 

Fylkestingsgruppa . Aase Refsnes   Steigen SV      

Kvinnepolitisk leder  Haldis Andersen   Bodø SV   

SU-representant  Sander Halvorsen   Bodø SV  

1.Fylkesstyremedlem Marit Igelbu Wiig   Alstahaug SV  

2.Fylkesstyremedlem Kristian S.Rausandaksel       Rana SV  

3.Fylkesstyrmedlem Runhild Olsen              Moskenes SV 

1.vara:   Reinert Aarseth             Meløy SV              

2.vara    Anita Overelv   Hamarøy SV 

3.vara    Selma Amin Charefeddine  Lofoten SU 
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Vår stortingsrepresentant, ordfører og varaordførere har møte- og talerett i styret. Ernly 
Eriksen har vært SVs Samepolitisk råds representant i fylkesstyret i hele perioden. 

Fylkesstyret har hatt 11 digitale møter i perioden fra forrige årsmøtet fram til 
nåværende årsmøte. I tillegg ble det avholdt en fylkesstyresamling på Reine i 
Moskenes 6.-8. mai samt en kombinert fysisk dagssamling i Bodø i forkant av tillits-og 
folkevalgtsamlingen, hvor enkelte deltok via Zoom. AU har hatt 12 digitale møter. 

Bjørn Christian Nilsen har permisjon fra 1/8-22 - 31/7-23 og Reinert Aarseth har 
derfor vært møtende representant for ham. 

Marit Igelbu Wiig har hatt permisjon fra 1.12.2022- 01.02.2023.  Kristian S. ble satt inn 
i hennes sted i AU.  

Åshild Pettersen har vært i permisjon fra 17.desember 2022 og i første omgang fram 
til 1.juni 2023. Hun vil imidlertid være til stede på års- og nominasjonsmøtet og 
gjennomføre åpningen av møtet på vanlig vis samt delta på landsstyremøtet i forkant 
av landsmøtet 16.mars 2023 og selve landsmøtet der hun deltar med noe 
tilrettelegging.   

Representasjon 
Mona Fagerås er representant for Nordland på Stortinget. Hun sitter i Transport- og 
kommunikasjonskomiteen og er SV samferdselspolitiske talsperson. 

Christian Torset er fylkesråd for kultur, klima og miljø.  

Aase Refsnes er SVs gruppeleder på fylkestinget.  

Christian Torset er medlem i SVs EØS-utvalg 

Torgeir Selboe er medlem av SVs inkluderingspolitiske utvalg. 

Ernly Eriksen har sittet i SVs samepolitiske råd fram til september 2022. 
 
Olav Wiik Moland har sittet i SVs samepolitiske råd fra september 2022. 

Haldis Andersen er medlem av SV kvinnepolitiske nettverk. 

 

Ansatte 
Fylkessekretærer Ina Nyås Moe er ansatt i en fulltidsstilling som fylkessekretær 

Åshild Pettersen har hatt et midlertidig engasjement i inntil 20% stilling som politisk 
rådgiver for fylkestingsgruppa i Nordland SV fra 01.januar til 08. desember 2022. 
Vegard Lind Jæger har fra januar 2023 fungert som politisk rådgiver. 



 

nordland@sv.no | sv.no/nordland 
Nordland SVs årsmøte 17.-19. februar 2023 4 

 

 

 

 

Gjennomføring av arbeids-og 
organisasjonsplanen  
 

Medlemmer og rekruttering 
Rekruttering av nye medlemmer er et av hovedmålene våre i arbeids-og 
organisasjonsplanen som årsmøtet vedtok i fjor. Vi fikk 54 nye medlemmer i 2022 
(som fortsatt er medlemmer), og i 2023 har vi allerede fått 14 nye medlemmer (pr 26 
januar). Samtidig har medlemstallene gått nedover. I slutten av 2022 hadde vi 945 
medlemmer. Kun 886 av disse betalte medlemskontingenten i 2022. De som ikke 
hadde betalt medlemskontingenten på noen år ble automatisk fjernet ved årsskiftet. 
Pr. 20. januar hadde Nordland SV 914 medlemmer, men vi regner med at vi vil miste 
flere av disse i år eller neste år dersom de ikke betaler medlemskontingenten i 2023. 
Enkelte av dem har ikke betalt kontingenten siden 2019.  

Oversikt over medlemstall: 

2017 Ved årsskiftet: 700 medlemmer 

2018 31.desember: 864 medlemmer 

2020 Ved årsskiftet: 961 medlemmer 

2021 31.desember: 971 medlemmer 

2022: 31.januar: 923 medlemmer. Desember 2022: 945 medlemmer, men kun 886 
betalte medlemskontingenten 

2023: 27. januar 2023: 914 medlemmer 

I 2022 var vi det eneste fylkeslaget hvor medlemstallet ikke vokste, og vi har ikke klart 
å forhindre denne trenden. Noe av nedgangen i antall medlemmer skyldes flytting til 
andre fylker.  Men den største utfordringen er å beholde medlemmene vi har.  

Vi har ingen full oversikt over hvorfor medlemmer ikke har betalt 
medlemskontingenten. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger via lokallag at manglende 
betaling i noen tilfeller skyldes at medlemmene rett og slett har glemt å betale. 
Enkelte har ikke hadde råd til å betale medlemskontingenten. Andre igjen har hatt 
problemer med betalingsløsningen, spesielt nye medlemmer. Det siste har vi tatt opp 
med partikontoret.  Vi har også en del lokallag hvor det har vært lite aktivitet, så det 
kan også være en årsak.   
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Vi delegerte gjenvervingen av medlemmer ved årsskiftet til lokallagene, ettersom vi så 
for oss at dette ville fungere best ettersom lokallagene kjenner medlemmene sine 
best.   

 

Styrking av lokallagene 
Et overordnet mål har vært å styrke de lagene som har utfordringer med rekruttering 
og aktivitet Nordland. Vi har i dag 30 registrerte lokallag, som er det samme som sist. 
I tillegg ser det ut til at det Saltdal SV blir gjenopprettet.  

Flere av lokallagene har imidlertid meddelt at det er lite aktivitet i lokallaget. 
Stortingsrepresentant, fylkesstyremedlemmer og fylkessekretær har hatt møter med 
en del lokallag i løpet av året, men skulle gjerne ha besøkt flere.   

 
Listestilling 
Vi gjennomførte en kartlegging av lokallagene som trengte hjelp i forbindelse med 
listestilling, og laget en plan for oppfølging og besøk. Oppgavene ble fordelt på AU-
medlemmer, fylkessekretær og stortingsrepresentanten.  

 

Samling for folkevalgte og tillitsvalgte 
Et av målene i landsstyrets nasjonale arbeidsplan er godt skolerte tillitsvalgte og 
kandidater. 17.-18 september arrangerte vi en samling for tillitsvalgte og folkevalgte, 
som fant sted i Bodø. Målene var å skolere tillitsvalgte og folkevalgte i Nordland, bidra 
til erfaringsutveksling mellom deltakerne på tvers av lokallag og gi deltakerne en 
«boost» og inspirasjon. 

Til sammen deltok 39 personer på samlingen. Deltakerne bestod av tillitsvalgte i 
fylkesstyret, folkevalgte i fylket, folkevalgte og tillitsvalgte i lokallagene, folk som 
kunne tenke seg å bli folkevalgte, SU og nominasjonskomiteen (som benyttet 
anledningen til å intervjue kandidater) samt fylkessekretær. Deltakerne kom fra 14 
forskjellige lokallag, som vil si at ca halvparten av lokallagene i Nordland var 
representert. Det er vi fornøyde med, selv om vi selvfølgelig skulle ønske at alle 
lokallag var representert.  

Vi satt opp programmet slik at det var mulig for både folkevalgte og tillitsvalgte å lære 
seg nye ting. Vi valgte temaer ut ifra hva vi tenkte var mest nyttig for deltakerne. Flere 
lokallag har f.eks. tidligere etterspurt kompetanse på hvordan man kan rekruttere flere 
medlemmer, hvordan man kommer på i media og hvordan de kan bli bedre til å 
samarbeide med SU, som var noen av temaene vi tok med i programmet. De fleste 
foredragsholderne la til godt til rette for diskusjoner i grupper og i plenum, slik at vi fikk 
til den erfaringsutvekslingen mellom lokallagene som vi hadde sett for oss. Vi hadde 
også bevisst lagt inn flere pauser slik at det var mulig å bli bedre kjent på tvers av 
lagene, og vi så at det fungerte.  
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Vi har ikke sendt ut tilbakemeldingsskjemaer til deltakere, men vi fikk flere muntlige 
tilbakemeldinger fra deltakerne om at de var fornøyde med samlingen, og noen ga 
oss også positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet vårt da vi la ut et innlegg om 
samlingen på Facebooksiden vår.  

Vi har inntrykk av at vi nådde vi målene våre om å skolere tillitsvalgte og folkevalgte i 
Nordland, bidra til erfaringsutveksling mellom deltakerne på tvers av lokallag og gi 
deltakerne en «boost» og inspirasjon. 

1.mai 
SV var godt representert rundt omkring i fylket vårt 1.mai. Vi har ingen fullstendig 
liste, men dette var noen av dem som holdt appeller: 

Mona Fagerås holdt appell i Bodø 
Olav Wiik Moland holdt appell i Meløy. 
Ingrid Fiskaa holdt 1.mai-appell i Narvik 
Åshild Pettersen holdt 1.maitappell i Leirfjord 
Christian Torset holdt 1-maiappell i Lødingen og Sortland. 
Christian Wiik Kynsveen holdt tale i Alstahaug 1.mai 
 

Oppfølging av folkevalgte 
Kontakten med de folkevalgte har vært sporadisk. Det har blitt opprettet en 
Facebookgruppe for folkevalgte, men den har ikke kommet i gang ennå. 

 

Sosialistisk Ungdom 
Vi er glade for at det er økt aktivitet i Nordland SU. Vi inviterte Nordland SU til tillits-og 
folkevalgtsamlingen vår. De har også vært representert i fylkesstyret og komiteer i 
forbindelse med årsmøtet. SU har også fått en egen fadder fra fylkesstyret.  

 

Skolering 
I tillegg til samlingen for folkevalgte og tillitsvalgte arrangerte vi i november to digitale 
møter om SVs freds-og sikkerhetspolitikk, i forbindelse med at dette er et tema som 
vil bli diskutert på landsmøtet. Kyrre Didriksen og Ebba Boye var innledere 
10.november, mens Haitham El-noush og Ingrid Fiskaa var innledere på det digitale 
møtet 30.november. Det var ingen stor oppslutning på disse møtene, men det var en 
god debatt og engasjementet blant de som deltok var stort. 
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Internkommunikasjon 
Vi har fortsatt arbeidet med å kontakte lokallagene på jevnlig basis. Det sendes 
jevnlig ut e-mailer til lokallagene, men mye av kontakten foregår via SMS, Messenger 
og pr telefon. Vi har sendt ut noen nyhetsbrev til alle medlemmene innimellom, f.eks. 
for å informere om nominasjonsprosessen og webinarer, men vi har ingen fast rutine 
på å sende ut nyhetsbrev jevnlig.  Vi har også brukt nettsiden vår til å legge ut 
informasjon, men det er stort sett for å lenke til saker beskrevet i nyhetsbrev samt at 
vi har lagt ut informasjon om års-og nominasjonsmøtet.  Ellers bruker vi stort sett 
nettsiden for eksterne saker. 

Vi har tilbudt alle lokallag tilgang til Microsoft 365 for at lokallagsstyrene skal få en 
bedre måte å kommunisere seg imellom på. Hittil er det kun 3 av lokallagene våre 
som har takket ja til tilbudet. Vi har begynt å teste ut et Sharepoint-område (som er et 
delingsverktøy og er en del av Microsoft 365) for Arbeidsutvalget vårt, for å kunne 
dele dokumenter på en mer effektiv måte. Vi har potensiale til å bruke Sharepoint til å 
etablere et eget intranett for tillitsvalgte og folkevalgte etter hvert, men har ønsket å 
teste det ut internt først. 

 
Media-og kommunikasjonsplan 
Et annet mål i arbeids-og organisasjonsplanen var å lage en media- og 
kommunikasjonsplan rettet mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023 hvor SoMe- 
plan inngår. Fylkesstyret har sammen med fylkessekretær begynt arbeidet med å 
lage en kommunikasjonsplan.  
 

Mål om likviditetsreserve 
Nordland SV har et mål om likviditetsreserve på minimum 400 000 ved årsslutt i forkant av 
valgår. Det fremgår av Nordland S`s regnskapsresultat at målet er innfridd i 2022. 

 
Fortsette med å styrke kontakten, samarbeid og innflytelse i SV sentralt 
Fylkessekretæren deltar på ukentlige Zoom-møter med partikontoret og fylkessekretærer, og 
har jevnlig kontakt med dem ellers. Fylkessekretær har også deltatt på tre strategisamlinger 
hvor partikontoret, fylkessekretærene, stortingsrepresentantene og stortingssekretariatet har 
vært representert.  

I høst deltok fylkessekretær og valgt sekretær på en samling for fylkesstyremedlemmer, 
fylkessekretærer og partikontoret. 
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Kvinnepolitisk arbeid 
En delegasjon fra Nordland deltok på Kvinnekonferansen, som SV arrangerte i Oslo. 
Lokallagene fikk mulighet til å søke Nordland SV om økonomisk støtte til å delta på 
konferansen. I etterkant av konferansen skrev Kvinnepolitisk leder og deltaker Synnøve 
Pettersen en kronikk i Avisa Nordland om inkludering av transpersoner i forbindelse med 
Pride. Kvinnepolitisk leder holdt appell i Bodø 8. mars, og har ellers deltatt på de 
kvinnepolitiske nettverksmøtene til SV.  

 
Nordland SV i media 
Kutt i fødetilbudet har vært en sak som fylkesstyret har engasjert seg sterkt i, og fått mye 
medieomtale på.  Blant annet stilte fylkesstyremedlem Marit Igelbu Wiig stilte opp i 
Dagsavisen og fortalte om sin opplevelse etter en fødsel for å rette fokus på kutt i 
fødetilbudet. 

Nordland SVs fylkesleder deltok på Politisk Kvarter hvor hun debattere mot redaktør i 
Trønderdebatt Snorre Valen. Hun reagerte kraftig på kommentar under NRKs program 
Politisk kvarter om at det er på tide å legge utredningen av Nord-Norgebanen i skuffen. 

Nesteleder uttalte seg i bla TV2 Nyhetene om ledervalget i partiet. 

Vi har fått mest medieomtale i regionale og lokale aviser i Nordland. Her er noen av sakene vi 
har fått medieomtale på: 

• Laksetrapper i Vefsna og Beiarelva (SV fikk gjennomslag i revidert statsbudsjett) 
• Ny by ny flyplass 
• SV sørget for reversering av kutt i kollektivtilbudet i Bodø 
• Forlanger flere studieplasser i Nordland 
• Sørfold-tunnelene 
• Utbedring av havner 
• Sjunkhatten folkehøgskole 
• Rassikring  
• Elektrifisering av jernbanen 
• Nullutslippsløsninger for ferje og hurtigbåt 
• Regjeringens forslag til innføring av studiepenger 
• Nominasjon i fylket 
• Bekymring for utviklingen i landbruket (årsmøtesak)  

Fylkestingsgruppa har også vært aktive i media. For eksempel var Christian Torset på NRK 
Dagsrevyen i forbindelse med fylkeskommunens vellykkede selvmordsforebyggende arbeid. 
Dette omtales mer konkret i fylkestingsgruppas årsberetning. 

Leserinnlegg: 

Fylkesstyret har også skrevet flere leserinnlegg, blant annet om: 

• Utenforskap (ifm verdensdagen for psykisk helse) 
• Nordland SV støtter lærerstreiken  
• Pride  
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• Norsk industri bidrar til å gjøre Europa mer uavhengig av Russland enn strømkabler. 

 

Sosiale medier 
I dag har Nordland SV 493 følgere på Instagram og 4092 følgere på Facebooksiden 
vår. De aller fleste av lokallagene våre har egne Facebooksider. Enkelte har også 
egne Instagramsider. Det er nå kun 4 av lokallagene som ikke har egen 
Facebookside.  

Vi har satt gang med prosjektet «Møt lokallaget» på sosiale medier, hvor alle lokallag 
har fått muligheten til å presentere seg selv på Nordland SVs Instagram og 
Facebookside, for å styrke synligheten til lokallagene før valgkampen.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


