Årsmelding 2018 – Møre og Romsdal SV
Dette
•
•
•
•
•

er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2018
Nominasjon
Valgprogram
Lokallagsoppfølging
Listestilling
Vedtektsarbeid

•

Tillitsvalgte
Styret har i 2018 bestått av: Kim Thoresen-Vestre (leder), Line Karlsvik (nestleder), Hege
Torsmyr, Anders Lindbeck, Frank Schneider Villa, Morten Feiring (kasserer) og Victor
Starheim (SU). Vara har vært Marit Aklestad, Roar Leite, . I tillegg har Yvonne Wold møtte
på styremøter som fylkestingsrepresentant.
Følgende har vært politiske kontakter:
Næringspolitisk kontakt: Eldar Høidal
Internasjonal kontakt- Andreas Outzen
Inkluderingspolitisk kontakt- Branka Gutic
Kulturpolitisk kontakt- Kristisn Mandt Heim
Fagpolitisk kontakt: Frank Villa Schneider
EØS-kontakt: Oddrun Årflot
Landbrukspolitisk kontakt: Morten Feiring
Miljøpolitisk kontakt: Ingrid Opedal
LHBT-kontakt: Kim Thoresen-Vestre
Kvinnepolitisk kontakt: Line Karlsvik
SU-kontakt- Marit Aklestad

Organisatorisk
Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV 2018 ble avholdt på hotell Alexandra I Molde , den 3.
februar 2018. Her møtte 35 delegater og 3 observatører. Årsmøtet vedtok 4 uttalelser, og
videresendte to uttalelse til fylkesstyret for videre behandling.
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Fylkesstyret har hatt 14 møter i 2018, hvorav 4 har foregått på telefon, 10 har foregått
som videokonferanse. Styret har jobbet med saker som alternativt statsbudsjett,
landsstyresaker, lokallagsoppfølging og verving.

Nominasjon
På oppfordring fra SV sentalt, har Møre og Romsdal gjennomført et tidlig
nominasjonsmøtet på fylkesplan. Allerede I oktober ble det avholdt nominasjonsmøte I
Ålesund, I forbindelse med representantskapsmøte. Her ble Yvonne Wold valgt som
toppkandidat, med Anders Lindbeck på 2. plass, Kim Thoresen-Vestre på 3. plass, Line
Karlsvik på 4. plass og Marit Aklestad på 5. plass.

Valgprogram
Det ble nedsatt en valgprogramgruppe, som skulle utarbeide et nytt fylkesvalgprogram.
Gruppa består av Kim Thoresen-Vestre, Petter Wadstensvik, Marit Aklestad, Skafti
Helgason, Eldar Høidal, Yvonne Wold, Anders Lindbeck, Borghild Moe, Hege Torsmy (trakk
seg fra komiteen i oktober). Førsteutkastet til programmet ble sendt ut til lokallaga på
høring, og endelig program skal vedtas på fylkesårsmøtet I 2019.

Alternativt statsbudsjett
Fylkesstyret har jobbet med SV sitt forslag til alternativt statsbudsjett, og kommet med
innspill til dette. Vi fikk masse gjennomslag i SVs alternative statsbudsjett. Blant sakene
finner vi Hydrogenpilot på Raumabanen, Opera- og kulturhus i Kristiansund og nynorsk
kultursentrum på Vinjesenteret og Åsen-tunet. De økte også de regionale
utviklingsmidlene, slik som vi ba om.

Lokallagsoppfølging
Fylkesstyret har en fadderordning der alle lokallag skal ha en fra fylkesstyret som fadder.
Det har i perioden foregått div. inkluderinger av medlemmer fra kommuner uten eget
lokallag i nabolaget, som forberedelse til kommunesammenslånger, og det har blitt
etablert et samarbeid mellom lokallaga på Ytre Søre Sunnmøre. Fylkesstyremedlemmer har
også deltatt I lokallagsaktiviteter, som innledere og som deltakere.
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Listestilling
Eldar Høidal ble valgt som listeansvarlig I fylket, med et sælig ansvar for å følge opp
arbeidet med å stille liste rundt om i kommunene og lokallaga. Det er et mål om at flere
skal få muligheten til stemme på SV enne ved forrige lokalvalg, og dette arbeidet krever at
vi får flere lister. I løpet at året, ble Sula SV stiftet, og det er håp om at det blir SV-liste I
Sula. Eldar Høidal og sekretær Morten Heszlein-Lossius deltok også på listestillingseminar I
Oslo i regi av partikontoret.

Vedtektsarbeid
På representantskapsmøtet ble det valgt en vedtektskomite, bestående av Oddrun Årflot,
Viggo Jordahl, Ingrid Opheim, Eldar Høidal, Elise Stokken (SU) (Trakk seg) og Rune
Sjåholm, som skal se på og revidere vedtektene til Møre og Romsdal SV. Innstillingen fra
vedtektskomiteen skal legges fram og voteres over på fylkesårsmøtet I 2019.

Medlemmer
Fylkeslaget hadde pr 31.12.2018 571 medlemmer, som er en økning på 70 medlemmer,
eller 12 % i forhold til 2017. Dette er nest best i landet, kun slått av Finnmark SV. Likevel
har vi til forskjell fra Finnmark SV økt i medlemstallet hvert år fra 2015, da medlemstallet
var på 207. I fjor hadde Finnmark SV en nedgang i antall medlemmer. Ikke til forkleinelse
for Finnmark SV, men til selvskryt for oss.

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd for 2018 på kr. 84.603,- Det er vanlig at vi får et bra
overskudd I åra mellom valg. Om årsmøtet vedtar å sette årets overskudd av til
egenkapital, blir egenkapital I laget pr. 01.01.19 på kr. 471.160,-

Møre og Romsdal SV i media
SV har blitt nevnt i 3094 oppslag i media i lokale og regionale media i løpet av 2018. Dette
innbefatter alle artikler der SV har blitt nevnt, og alle artiklene gjelder således ikke Møre
og Romsdal SV, men de vil alle bidra til økt synlighet og oppmerksomhet for SV i fylket.
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Det skal også nevnes at dette innbefatter f.eks NTB-saker, der en sak står i flere medier.

Arrangement
8. mars – den internasjonale kvinnedagen
Årets markeringer ble større enn tidligere, mye grunnet mediestormen rundt #metoo.
Svært mange steder ble dagen markert: Molde, Kristiansund, Ålesund, Hustadvika, Rauma,
Sunndal, Volda og ØrstaI.
Eksempler på hva som foregikk rundt om i fylket denne dagen:
•
•
•
•

•
•

Molde var det både et “kvelden før-arrangement” og et stort tog gjennom byen
med flere appeller.
I Ålesund ble det arrangert et tverrpolitisk arrangement der SV holdt appell.
I Kristiansund stod Line Karlsvik og SV som hovedarrangør at toget og appellene.
Alle disse fikk stor oppmerksomhet i mediene.
I Sunndal ble det samarbeid med LO og Sunndal AP om arrangement. SV og AP har
hovedtaler og appellant annet hvert år, i 2018 var det AP som hadde hovedtaler,
Sunndal SU stod for appellen.
I Volda og Ørsta var det felles markering i Ørsta, der Marit Aklestad holdt appell.
I Rauma var det markering av Kvinnedagen på Tindsenteret. Først var det
boklansering og foredrag av forfatter av boka Pionèrer – kvinnenes klatrehistorier
fra dametinder til K2. Deretter markering av kvinnedagen med ulike innslag og
appell ved Jeanette Desirèe Orme.

23 .april arrangerte Siem stiftelsen og Rauma SV etter jobben foredrag Fra Bjørneskogen til
Løvebakken med stortingspolitiker og naturfotograf Arne Nævra.
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1. mai
Ålesund: Deltok på arrangement i Skodje og Ålesund. Taler av Petter Eide i Skodje og
Ålesund. Taler av Anders Lindbeck i Ålesund.
Ulstein SV hadde felles 1.mai-arrangement sammen med LO på Sunnmøre og Ulstein AP.
Stortingsrepresentant Petter Eide hold SVs tale. John Osnes og Kristian Alvestad satt i
arrangementskomiteen sammen med LO og AP. 28 SVere møtte.
Molde: 1.mai-frokost på Romsdalsmuseet før kransenedleggelse ved Olav Oksviks byste.
Tog gjennom byen og tale/appeller på rådhuset med godt oppmøte. Ap hadde hovedtalen,
men i valgåret 2019 skal Petter Eide holde hovedtalen.
Leder i Sunndal SV, Erling Outzen, sitter i 1. mai komiteen. Stilte følgende paroler i toget:
• Norsk kraft til norske arbeidsplasser.
• Bekjemp rasismen - aldri meir nazisme.
• Nei til ACER.
Vestnes: Fellesarrangement sammen med Vestnes arbeiderparti og Fellesforbundet, leder i
Vestnes SV Frank Villa holdt innlegg.
Averøy: Fellesarrangement sammen med Arbeiderpartiet på kommunehuset. Wenke Greve
holdt SV’s innlegg ved arrangementet.
Rauma: 1. mai ble markert på rådhuset i lag med Rauma Arbeiderpartiet. Theo Koritzinsky
var hovedtaler og Per Arne Skomsø konferansier.
Kristiansund:
Sykkylven: Felles arrangement sammen med AP og LO.
Volda: Arrangment sammen med AP og LO på Søre Sunnmøre. Appell ved Petter Eide.
Hustadvika: 1. mai frokost på frivilligsentralen i Elnesvågen. Appell ved Laila Nøsen.
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Bygdepride og Ålesund Pride
Tidenes første Bygdepride gikk av stabelen i Volda og Ørsta 10.-13. mai. Det ble en stor
suksess, med over 2000 i paraden 11. mai. Lokallaga på Søre Sunnmøre var selvsagt til
stede, sammen med en god gjeng SU-ere, Yvonne Wold og stortingsrepresentant Nicholas
Wilkinson. Wilkinson holdt en rørende appell. Ålesund arrangerte pride-parade
1.september og Ålesund SV sørget for at SV vistes godt i toget, med egen parole og mer
enn 50 fargerike deltakere. En stor takk til SU som utgjorde mesteparten av deltakerne.
Sammen med bystyrerepresentant Anders Lindbeck og Ålesund SV+SU gikk også fylkesleder
Kim Thoresen-Vestre, tidligere stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen og
fylkestingsrepresentant Yvonne Wold.

Verdens miljødag 5. juni
Vi har tre spesielt viktige merkedager i SV, hvor verdens miljødag er den vi gjenstår å
markere skikkelig. Årets tema var plastforsøpling og plast i havet. Flere lokallag bidro i
strandrydding, Sunndal SV markerte denne med et leserinnlegg. Ellers har vi ikke fått
tilbakemelding på at arrangement eller markeringer ble holdt.
Averøy: Ingen spesiell aktivitet 5. juni, men gjennomførte strandryddeaksjon 21.09.2018 i
Kobbvika på Bremsnes.
Ulstein: Kjersti Hasund delte ut SVs miljøpris på den internasjonale miljødagen, 5. juni.
Miljøprisen 2018 gikk til Ulstein og Hareid Dykkerklubb for sin innsats for å rydde
havbotnen
Sykkylven: Sykkylven SV markerte verdens miljødag ved å arrangere ryddeaksjon rundt
fjorden.
Norddal: Norddal SV markerte verdens miljødsg ved å arrangere stand, der de delte ut
heklede fruktnett.

Høstkampanjen
Vi deltok i høstkampanjen “For de mange, ikke for de få”. Pakken som ble sendt ut fra SV
sentralt inneholdt blant annet en fiks ferdig interpellasjon som ble lagt fram i flere
kommunestyrer i fylket. I Ørsta fikk Marit Aklestad med seg kommunestyret på dette
vedtaket, mens Kim Thoresen-Vestre i Molde fikk et blankt nei fra ordføreren som valgte å
stoppe en avstemming om saken. Sunndal SV markerte seg med leserinnlegg, men det i
flere ander lokallag ble arrangert stands.
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Representantsskapsmøte og nominasjonsmøte
Den 9. og 10. oktober arrangerte Møre og Romsdal SV representantskapsmøte og
nominasjonsmøte I Ålesund. Det var totalt 40 representanter/delegater på møtene, og 6
obeservatører. Hit kom blant annet Nils Erik Flatø fra partikontoret og innledet om velferd
for de mange- ikke for de få, og snakket om høstkampanjen. Det ble avholdt regionale
gruppearbeid rundt programarbeid og listestilling, vi fikk syv hilsingstaler, og det ble valgt
en vedtektskomite, bestående av Oddrun Årflot, Viggo Jordahl, Ingrid Opheim, Eldar
Høidal, Elise Stokken (SU) og Rune Sjåholm.

Abortmarkeringer rundt om i fylket
Det ble arrangert demonstrasjoner mot Ernas flørting med KrF, og lovnader om at hun var
villig til å diskutere abortloven i forb. med KrF sitt landsmøte. More og Romsdal SV var
medarrangør i blant annet disse kommunene/byene: Kr. Sund, Sunndal, Molde, Volda,
Ålesund m.flere.

Politisk arbeid
Det har vært jobba godt med mange viktige politiske saker i 2018, både i fylkesting,
kommune- og bystyre, fylkesstyre, lokallag, landsstyre og på landsmøte. Det har likevel
vært mellomår, og dermed regner vi med å få mer fokus på politikken i 2019 siden det er
valg. Blant sakene kan det nevnes hydrogensatsing og hydrogenpilot, Nordøyvegen og
kuttene i den videregående skolen, ferjefri E39, eiendomsskatt, offentlige velferdsgoder
og kommunalt kutt i bruk av plast.
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