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Beretning 2020 kvinnepolitisk leder 

Som medlem i KPU sentralt har kvinnepolitisk leder i 2020 deltatt på 12 møter. Og 

kvinnepolitisk leder VTSV var sentral i gjennomføringen Kvinnekonferanse 11.-12. januar 

2020. Her deltok 6 kvinner fra Vestfold og Telemark SV 

KPU har hatt mange ulike saker på agendaen, noen av de enkeltsakene vi har jobba mest 

med er bioteknologiloven, heltid og likelønn og abortloven.  

I tillegg har distriktssaker som fødsels- og barselstilbud i hele landet, og mammografi vært 

noe vi har diskutert mye. 

Overordna har utvalget jobbet en del med å løfte feminisme og likestilling internt i partiet, at 

det skal synliggjøres og prioriteres mer.  

Av organisatoriske saker: trygge møteplasser, formøtemaler og nominasjonsprosesser. 

Beste hilsen, Sanja Pasovic, kvinnepolitisk leder VTSV 

 

Årsrapport faglig Utvalg Vestfold og Telemark SV  

Utvalget har bestått av Raymond Marthinsen, Birthe Karlsen, Lise Larsen, Jan Petter Gurholt, 

Milja Hackenberg (Ble med i utvalget fra desember 2021) og Rolf Jørn Karlsen (leder). 

Grunnet koronasituasjonen har det vært lavblussaktivitet denne årsmøteperioden. Den faglige 

konferansen som har vært hovedmålsettingen for utvalget hvert år måtte utstå grunnet at den 

ikke var mulig å gjennomføres fysisk grunnet smittevernregimet. 

Flere faglige tillitsvalgte i utvalget har som tillitsvalgte vært representert i ulike fora i 

fagbevegelsen i Telemark bla i LOs Regionråd. Det er lagt merke til i det faglige miljøet at vi 

som parti har et eget faglig utvalg i fylkespartiet og dermed en god møtearena for faglige 

tillitsvalgte. 

Jan Petter Gurholt har representert vårt faglige utvalg og Vestfold Telemark SV i SVs sentrale 

faglige utvalg. I tillegg var tre av utvalgets medlemmer deltakere på den sentrale faglige 

konferansen i SV.  

Faglig leder deltok på nettmøte med Trondheim SVs Faglige Utvalg. De ønsker å starte opp 

igjen et Faglig Utvalg og ble orientert av faglig leder om hvordan Vestfold og Telemark SVs 

Faglige Utvalg var organisert og arbeidet bla for å etablere et tettere samarbeid med 

fagbevegelsen. 

Utvalget avga egen uttalelse til støtte for vekterstreiken og bussarbeiderstreiken. 

https://fellesforbundetnorge-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rolfjorn_karlsen_fellesforbundet_no/EbR5eJfk6DBFsVbbG

sf6lbIBgaeiFTfV7kf4belKGLVQFw?e=UVcc8t  

Rolf Jørn Karlsen, leder av Faglig utvalg VTSV 
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Beretning 2020 internasjonal leder 

Har deltatt på 08.mars feiring i Larvik 2020. Arrangør tverrpolisk kvinnegruppe, holdt appell 

om innvandrerkvinner i arbeidslivet. 

06.mars deltok jeg på 08.marsmarkering med «Den kvinnelige arabiske union i Norge i 

samarbeid med Faridahamadi organisasjon fra Afghanistan» en internasjonal feiring i Oslo. 

11.mars var det markering med innvandrerkvinner i Larvik.  

Har arrangert digital demonstrasjon for "Evakuer barna fra Mora nå! " 28.11.20, her var flere 

partier og organisasjoner invitert for å holde appell om saken. 

Har holdt appeller ved flere anledninger med tema flyktningesituasjonen og oppfordring om å 

ta imot mange flere til Norge. 

Hiam Al-Chirout, internasjonal leder 

 


