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1 Fylkesstyret og representantskapets sammensetning i perioden 1 
 2 
1.1 Fylkesstyret: 3 

• Leder   Grete Wold 4 
• Nestleder  Øyvind Olsen 5 
• Styremedlem  Nils Johan Svalastog Garnes  6 
• Styremedlem  Olav Sannes Vika 7 
• Faglig leder  Lise Larsen 8 
• Miljøpolitisk leder Lars Egeland 9 
• Internasjonal leder Aram Karim 10 
• Kvinnepolitisk leder Sanja Pasovic – fritak fra 19.10. ut perioden (til årsmøtet 2022) 11 
• Næringspolitisk leder Michael Bo Bergmann – fritak fra 10.10.  12 

Vicky Margets går inn som næringspolitisk leder for resten av 13 
perioden (til årsmøtet 2023) 14 

• Fra fylkestingsgruppa Ådne Naper 15 
• SU-representant Vilde Berg-Nilsen 16 
• EU/EØS-kontaktperson 17 

observatør m/tale og forslagsrett Lars Erik Keskitalo – fra 08.06.22 18 
• Ressursperson/stortingskandidat 19 

observatør m/tale og forslagsrett  Jørn Langeland – fra 20.09.22. 20 
• 1. vara   Linn Schistad Camara 21 
• 2. vara   Anniken Beckstrøm 22 
• 3. vara   Birthe Carlsen  23 
• Vara ft.gruppa  Torunn Hovde Kaasa 24 
• Vara SU  Adele Mathisen 25 

 26 
1.2 Representantskap: 27 

• Bamble  Heidi Bakkejord 28 
• Drangedal  Anne Kjendsheim 29 
• Færder   Stein Vidar Samuelsen & Anniken Beckstrøm 30 
• Holmestand  Anya Alme og Tobias Dagestad 31 
• Horten   Michael Bo Bergman (til høst 2021) og Birthe Carlsen 32 
• Kragerø  Merete Valstad 33 
• Larvik   Lisa Agathe Winther (til høst 2021) og Mari Jetlund 34 
• Midt-Telemark  Per Atle Einan og Tone Sissel Kise 35 
• Nome   Kari Raukleiv 36 
• Notodden  Reidar Folke Solberg 37 
• Porsgrunn  Lars Erik Keskitalo og Zaklina Suligoj 38 
• Sandefjord  Charlotte Jahren Øverbye og Sunniva Straand Rørvik 39 
• Siljan   Kjell Bruflot 40 
• Skien   Anne Karen Haukland, Vivi Martinez og Haifa Al-Egly  41 
• Tinn   Vicky Margetts og Stian Stubb-Olsen Rozman 42 
• Tokke   Margrethe Lindestad 43 
• Tønsberg  Christine Andersen, Ivi Wolff og Kristian Sommerseth 44 
• Vinje   Øystein Høgetveit 45 
• SU   Adele Mathisen + en rep. som meldes pr. møte 46 

 47 
1.3 Landsstyret: valgt til landsmøtet 2023 48 

• Grete Wold og Vilde Berg-Nilsen – Faste representanter 49 
• Olav Sannes Vika 1.vara, Øyvind Olsen 2. vara, Sanja Pasovic 3. vara, Lise larsen 4. vara. 50 
• Direktevalgt til LS Heming Olaussen fra Tønsberg (Re) leder for EU/EØS-utvalget 51 
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1.4 Sentralstyret: valgt til landsmøtet 2023 - Ådne Naper sentralstyremedlem. 52 
 53 

1.5 Fylkestingsrepresentanter 54 
For fylkestingsperioden 2019-2023 55 
Faste representanter - Ådne Naper, Grete Wold (fritak fra desember 2021) Kristian Erling 56 
Sommerseth (fast representant fra desember 2021) & Torunn Hovde Kaasa 57 

 58 
Vararepresentanter –  59 
Kristian Erling Sommerseth (frem til desember 2021), Vilde Berg-Nilsen, Farshad Mohseni, Terje 60 
Norschau (gikk bort august 2021), Charlotte Jahren Øverbye, Marianne Torgersen Skårdal + Vilja 61 
Antonsen (fra september 2021) og Hassen Samahle (fra desember 2021) 62 
 63 
1.6 Revisorer: Johnny Pettersen, Sandefjord & Bergljot Styrvoll, Larvik 64 

2 Oppfølging av arbeidsplanen 65 

Pandemien har preget også 2021, og en del arrangement og møter har blitt utsatt, blitt digitale 66 
eller en sjelden gang avlyst. Tross dette har Vestfold og Telemark SV mestret å jobbe gjennomført 67 
og godt med arbeidsplanen for året.  Man har satt av tid til grundig planarbeid, men noe er også 68 
blitt «satt på vent» fordi det ikke er gjennomførbart i forhold til situasjonen. 69 
 70 
Vurderinger underveis på hva som kan gjennomføres, og hva medlemmene er komfortable med 71 
har måttet settes opp mot stadige endringer i smittevernrestriksjoner. Dette har vært krevende, 72 
men vi opplever at man har lykke med å håndtere det uforutsette bedre og bedre, selv om det 73 
kan påløpe ekstra kostnader.  Et annet moment er at redusert aktivitet og mulighet for fysiske 74 
møter har gitt et redusert engasjement og lite «energi» for å ta initiativ til noe som blir avlyst.   75 

De politiske utvalgene har gått mer over på sosiale medier, og det har vært en bedring i 76 
engasjement her. Også medlemmer har fått en økt kompetansen, og ikke minst bevissthet slik at 77 
vi er synligere på facebook og instagram. 78 
 79 
Partiets to hovedsaker, ulikhet og klima/miljø har hatt forventet fokus, og spesielt inn i 80 
valgkampen har det vært viktig å holde på disse hovedbudskapene.  81 
Valgkampen har vært hovedfokus hele året, og planleggingen i de to valgkretsene startet ved 82 
årets begynnelse. Valgkampgrupper ble satt ned, planer skrevet, valgkampsekretærer ansatt og 83 
distriktssekretær har hatt en nøkkelrolle ikke minst inn mot alle lokallag. Av fokusområder og 84 
konkrete arrangement i de ulike valgkretsene så vises til egen evaluering av denne. 85 

 86 
8. mars var SVere i hele fylket engasjert i markeringer. 1. mai ble digital markering og både 87 
fylkeslaget og de aller fleste lokallag hadde markeringer i sosiale medier.  88 

 89 
Det har vært holdt flere digitale temamøter i regi av representantskapet eller egne temamøter og 90 
en fysisk samling. Se oversikt i avsnitt om dette. 91 

 92 
Så er man heller ikke i år, i mål med en del av de tema som arbeidsplanen skisserer, og det må 93 
videreføres i ny plan for 2022.  94 

 95 
Et godt samarbeid og bidrag fra SU bør vies oppmerksomhet, som ikke minst når digitale 96 
plattformer er blitt vanlige har flere bidratt med positivitet og bistand. Dyktige unge 97 
samfunnsengasjerte som fortsetter å bygge et sterkere SU midt i en pandemi, men også bidratt 98 
aktivt inn i valgkamp og i lokalpolitikken. Flere er aktive kommunepolitikere som gjør en 99 
betydelig innsats i nok et krevende pandemi år, det legges merke til.   100 
 101 
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Samarbeid med fagbevegelse og andre relevante organisasjoner har ikke vært fulgt opp så godt 102 
som ønskelig, med unntak av møter og arbeid med samarbeidsavtale med FO.  103 
Representerer for fylkesstyret og SU har deltatt som gjester på region-/fylkes-samling hos 104 
samarbeidspartnere når det har vært aktuelt. Gruppeleder for fylkestingsgruppa, Ådne Naper, 105 
har innledet på LO sin regionkonferanse, og for fagligpolitiske miljøer ellers i landet. 106 
 107 
Fylkestingsgruppa har hatt en naturlig og nyttig rolle inn i fylkesstyret og fylkeslaget, god 108 
kommunikasjon er viktig for begge.  109 
 110 
Samarbeid og oppfølging av vår fadder på Stortinget Freddy Øvstegård har fungert godt, men 111 
hatt noe lavere prioritet da mye har vært valgkamp relatert. Og etter 1 oktober fikk også fylket 112 
egen stortingsrepresentant, slik at kontakt direkte her kom i gang.   113 
 114 
Året får inn i historiene som nok et Corona år, og det har samlet sett lagt en demper på en del av 115 
arbeidet i organisasjonen. Men en valgkamp er avholdt, mange har bidratt og man har som lag 116 
klart å finne en måte å bli synlige på, delta i debatten og skape nødvendig engasjement til å vinne 117 
valget. Erfaringer vi kan ta med oss, men også finne nye måter å drive en organisasjon på videre 118 
også etter pandemien. Bekymringen ligger i å få flere til å være aktive og ikke minst engasjere 119 
nye medlemmer som vi har mange av.  120 

Kommunikasjonsprofil 121 

Fylkeslagets nettsider og Facebooksider oppdateres fortløpende. Aktuelle saker og arr. pa  122 
Facbook har blitt delt med lokalorganisasjonen og aktuelle samarbeidspartnere blir invitert. 123 

Fylkelsagets interne diskusjonsgupper pa  Facebook blir brukt litt til og fra. I valgkampen valgte 124 
fylkeslaget a  aktivisere diskusjonsgrupper for hver valgkrets – etter valgkampen er det gruppa 125 
for hele fylkeslaget som er aktiv. 126 

Vi markerer oss jevnlig i lokalpressen, og medierapporteringen viser at vi er tilstede i de fleste 127 
lokale medier. 128 

3 Møtevirksomhet i fylkeslaget 129 

Fylkesstyret 130 
Fylkesstyret har i perioden hatt 12 møter og behandlet ca. 60 saker. Status fra  de politiske ledere, 131 
fylkestingsgruppa og SU er fast post pa  sakslista. Etter stortingsvalget er ogsa  status fra  132 
stortingsrepresentanten fast post.  133 
Den organisatoriske situasjonen diskuteres ogsa  ofte i fylkesstyrets møter. 134 
 135 
Møteplanen har i sa  stor grad som mulig lagt møter i forkant av møter i Landsstyret for a  forankre 136 
fylkeslagets innstilling til aktuelle saker. 137 

Representantskapet, temamøter & konferanser 138 

I fylkeslagets regi er det gjennomført et nettmøte og et fysisk møte med representantskapet og en 139 
to-dagers fylkessamling. Begge valgkampgruppene har hatt egne samlinger. Ref. opplisting 140 
nedenfor. 141 
 142 
Fylkesstyret ønsker a  mest mulig legge til rette for gode samlinger med en sosial ramme og 143 
gjerne kulturelle innslag. 144 
 145 
Representantskapet praktiserer a pne møter/samlinger hvor alle SVere (og gjerne sympatisører) 146 
er velkommen. Om det er behov for avstemming er det representantskapets valgte medlemmer 147 
som har stemmerett. 148 
 149 
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 150 
Lørdag 10. april – Representantskapet m/landsmøtedelegasjonen 151 
Sted: Nettmøte – zoome 152 
Tema: Saker til Landsmøtet 153 
Innledere:  154 
Direktevalgt landsstyrerepresentant, Heming Olaussen 155 
SU-delegat og leder VTSU, Adele Mathisen 156 
Landsstyrerepresentantene, Ådne Naper og Grete Wold. 157 

Juni – Valgkampsamling valgkrets Telemark 158 
Sted: Fritidsparken Hotell, Skien 159 
Tema: Politikk og aktiviteter i valgkampen 160 
 161 
August – Valgkampsamling valgkrets Vestfold 162 
Sted: Park Hotell, Sandefjord 163 
Tema: Politikk og aktiviteter i valgkampen  164 

 165 
 166 

Lørdag 18. og søndag 19. september - Fylkessamling 167 
Sted: Kragerø Resort, Stabbestad 168 
Tema: Valgkampresultater og vegen videre 169 
Undertema og innledere: 170 

• Forhandlinger sentralt og evt. uravstemming v/sentralstyremedlem Ådne Naper 171 
• Sosiale medier – erfaringer fra valgkampen v/Åshild Kvam og Andrew Knight 172 
• Skolevalgkampen og andre ungdoms-utspill/aktiviteter v/VTSU 173 
• Valgkampen 2021 erfaringer  174 

v/1.kandidatene Grete Wold og Jørn Langeland, valgkampkoordinatorene Aram Karim og 175 
Vilde Berg-Nilsen og fra USN sosialitiske studenter Åshild Kvam 176 

• Valgkampen 2021 og resultatet – i et historisk perspektiv v/Heming Olaussen 177 
• Planer for vinteren og 2022 v/VTSU & USN sosialistiske studenter 178 
• Ett felles fylkeslag – planer fremover v/fylkesleder Grete Wold 179 

 180 
 181 
Lørdag 23. oktober – Representantskapet 182 
Sted: Bø hotell, Bø. 183 
Tema:  184 
Evaluering av valgkampen, forberedelser til valg 2023 og Budsjett 2022 (kommune, fylke og stat) 185 
Innledere: 186 

• Evaluering av valgkampen innspill til evalueringsdokument v/Aram Karim 187 

• Stortingsrepresentantens første tre uker v/Grete Wold 188 

• Valget 2023 – prosesser for nominasjon og program 189 

v/Torje Hausvik-Olsen valgkampmedarbeider sentralt. 190 

• Budsjett 2022 – Statsbudsjett, fylkeskommunalt og kommunalt 191 

v/stortingsrepresentant GreteWold og gruppeleder på fylkestinget Ådne Naper 192 

& Byrådssekretær Oslo SV Hanne Lyssand 193 

• Appell for TVaksjonen «Barn ikke brud» v/leder VTSU Adele Mathisen 194 

 195 
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4 Organisatorisk aktivitet/kontakt 196 

Kontakten med lokallag og medlemmer 197 

Lokallaga er representert i representantskapet med representasjon utifra gjeldende vedtekter, 198 
ref. oversikt pkt. 1.2 i beretningen. Det videreformidles kontinuerlig aktuelle 199 
invitasjoner/hvenvendelser til lokalorganisasjonen.  200 
 201 
Partiet sentralt sender ut nyhetsbrev til lokallag og medlemmer, tar initiativ til aksjonsdager, 202 
kampanjeperioder og det kommer oppfordringer til utspill og aktiviteter pa  sosiale medier. 203 
Lokallaga blir oppfordra til a  følgje opp slike initiativ, og de blir fulgt opp fra fylkeslaget og fa r 204 
tilbud om støtte/hjelp om det er behov. 205 
I valgkampen har henvendelser/initiativ fra sentralt blitt fulgt opp av ba de distriktssekretær og 206 
valgkampkoordinatorer. 207 
 208 
Folkevalgte fa r nyhetsbrev fra partiet sentralt og fylkeslaget oppfordrer til a  følgje opp aktuelle 209 
initiativ, og tilbyr hjelp/støtte om det er behov. Det har vært sendt ut noen forslag om koordinerte 210 
utspill og forslag i kommunestyrene. 211 
 212 
Fylkeslagets eget nyhetsbrev, fra fylkeslaget til alle medlemmer, ga r ut med ujevne mellomrom. 213 
 214 
Øvrig kontakt ba de med lokalorganisasjonen, folkevalgte og medlemmer, forega r over telefon og 215 
e-post, nettmøter eller fysiske møter. 216 

Kontakten med fylkestingsgruppa 217 

Gruppeleder i fylkestingsgruppa møter fast i fylkesstyret og representantskap. Gruppeleder 218 
holder fylkesstyret og representantskapet oppdatert pa  aktuelle saker.  219 

Kontakten med stortingsgruppa og partiet sentralt 220 

Landsstyremøtene er den viktigste kanalen for a  skaffe seg informasjon om hva som skjer sentralt 221 
og hvilke saker som blir behandlet. Landsstyrerepresentantene rapporterer jevnlig til 222 
fylkesstyret og representantskap. Møteplanen til fylkesstyret er sa  langt som mulig lagt opp etter 223 
landsstyrets møter. 224 
 225 
Med A dne Naper som fast medlem i sentralstyret har fylkeslaget en god direktekontakt til partiet 226 
sentralt. 227 
 228 
Fylkeslag uten stortingsplass har møterett i stortingsgruppa, fylkeslaget har i liten grad benyttet 229 
denne muligheten dette a ret. Vestfold og Telemark SVs stortingsfadder er Freddy Øvstega rd som 230 
er valgt inn fra  Østfold. Freddy Øvstega rd har ved flere anledninger vært pa  besøk hos lokallag i 231 
fylket og pa  fylkeslagets møter/samlinger. 232 
Fylkesleder og distr.sekr. har hatt fast nettmøte med stortingsfadderen hver 5. uke – her blir det 233 
tatt opp aktuelle saker etter innspill fra  lokallag, lokale politikere eller enkeltmedlemmer. Alle 234 
henvendelser blir fulgt opp enten av Freddy Øvstega rd eller en annen av 235 
stortingsrepresentantene. 236 
 237 
Etter valget i september har fylkeslaget na  egen stortingsrepresentant, Grete Wold, initiativ og 238 
henvendelser fra lokalorganisasjonen ga r direkte til henne. 239 
 240 
Partiet sentralt holder jevnlig samlinger for fylkesledere og distriktssekretærer. Vestfold og 241 
Telemark SV har vært representert pa  disse. Fylkesstyret fa r rapport i etterkant av slike 242 
samlinger. 243 
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5 Organisatorisk status 244 

• Vestfold og Telemark SV har per 31.12.2021, 1.137 medlemmer, og det kommer fremdeles 245 
nye medlemmer til. Det er veldig bra og flere av laga er flinke til a  verve, men - fylkeslaget og 246 
lokallaga ma  ogsa  ha oppmerksomhet pa  a  beholde passive medlemmer. 247 

• Vi har aktive lokallag og er representert i kommunestyret i Vinje, Tokke, Tinn, Notodden, 248 
Midt-Telemark, Nome, Drangedal, Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Larvik, 249 
Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand  250 

• Distriktssekretær er sentralt ansatt, i 100% stilling. Vestfold og Telemark SV har det operative 251 
ansvaret for arbeidsoppgavene til distriktssekretæren. Distriktssekretæren har i tillegg 252 
ansvar for økonomi/regnskap for Agder SV. 253 

• USN sosialistiske studenter ble etablert høsten 2021. De har grupper pa  kampus i Bø og pa  254 
Bakkenteigen 255 

• Vestfold og Telemark SU har lokallag/aktive SUere i Horten, Holmestrand, Tønsberg og 256 
omegn, Sandefjord og Grenland. De har passive lag i Tinn og Kragerø – det er planer for a  fa  257 
opp aktiviteten igjen i de passive laga. 258 

Det er av veldig stor betydning for SVs fylkeslag a  ha en aktiv ungdomsorganisasjon og det er 259 
viktig at lokallagene i SV støtter  ungdommene for a  bidra til kontinuitet og aktivitet. I tillegg 260 
har vi fokus pa  a  sikre SU og studentlaget plass i va re formelle organer, og at de har 261 
innflytelse over SVs politikk. 262 


