
Årsmelding fra styret i Bergen SV for året 2020

GENERELL KOMMENTAR

2020 har vært et annerledes år, men sett etter forholdene et godt år for Bergen SV. 

Korona-pandemien har påvirket hvordan vi kan ha møter og drive aktivitet, og som 

sådan påvirket arbeidet til både styret og lokallaget. Likevel har lokallaget gjennomført

en rekke møter og deltatt på arrangementer og i samfunnsdebatten på andre måter. 

Av hovedmålene som var satt for året har styret oppfylt dem som kunne oppfylles i 

den nye hverdagen, men noen punkter måtte en gå vekk ifra. Styret er stolt over 

hvordan medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte i Bergen SV har vært aktive på en ny 

måte. Vi er SVs største lokallag, med 1129 medlemmer i overgangen til 2021. 

Dette året har vi hatt ideologisk skolering gjennom studiesirkler, samt en rekke 

temamøter om politiske områder. I tillegg har det vært fokus på å få styrket og 

opprettet bydelslag og nettverk. På høsten har lokallaget arbeidet med innspill til det 

nasjonale arbeidsprogrammet. Hoveddelen av aktiviteten har vært digital. Styret 

merker seg at digitale møter ikke er et hinder for gode refleksjoner eller grundige 

diskusjoner, men at det er langt vanskeligere å mobilisere til digitale møter. 

STYRETS ARBEID

Styret har i perioden bestått av:

Arbeidsutvalget: 

Leder: Hilde Maria Boberg Andresen

Politisk nestleder: Tina Åsgård rganisatorisk nestleder: Ivar Grape ArnesenKasserer:

Aslak  wren

Styremedlemmer:

Carjet Demir

Erik GullaksenSteinar Sandstad 

Rasmus Berg / Mari Chamberlain (representant fra Bergen Sosialistisk Ungdom)

Augusta Moen  psahl (representant fra Høyden SV)

Mikkel Grüner (representant fra bystyregruppen)
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Varamedlemmer:

Kristin SkaarBenedict Ernest Peters

Linda Karin Gangstøe

Jens Revold

Grethe Teigland (trakk seg fra vervet i september, etter å ha hatt permisjon første 

halve året av styreperioden)

Det har blitt avholdt 16 ordinære styremøter i denne styreperioden, samt to 

strategisamlinger med bystyregruppen.

Styremøter i perioden: 

27. januar

19. februar

12. mars 

2. april

23. april

14. mai

4. juni

25. juni

13. august

10. september

30. september

28. oktober

18. november

9. desember

6. januar (2021)

20. januar (2021)

Morten Heszlein-Lossius er distriktssekretær i SV, og har vært disponert 40% av 

Bergen SV. Etter forhandlinger mellom Vestland og Møre og Romsdal er denne 

disponeringen nå justert til om lag 30%. I slutten av 2020 søkte Heszlein-Lossius om 

frikjøp på grunn av tillitsverv i Palestinakomiteen. Søknaden ble innvilget og Bergen 

SV mottar derfor i år 75.000kr i kompensasjon. 
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Økonomistyring

Styret har i løpet av perioden gått over til en ny regnskapsfører-ordning. Vi har gått 

vekk ifra å ha ekstern regnskapsfører, og regnskap er nå kasserer sin oppgave. Det 

innebærer også at det ikke lenger er felles styring av kontoene og felles 

regnskapsfører hos Bergen og Vestland SV I tillegg har vi måtte skille bystyregruppen

og lokallagets økonomi helt fra hverandre, som en følge av endringer i bystyrets 

reglement. 

I starten av perioden har de vært en del utfordringer med å få oversikt over lokallagets

økonomi, og det ble avholdt eget  medlemsmøtemøte for  godkjenning av regnskapet 

2019 i september 2020, i tråd med vedtak på årsmøtet. Det har vært en stor jobb å 

overta og finne ut av den økonomiske situasjonen, men vi har nå kontroll på 

lokallagets økonomi. Styret har etter møtet om regnskap fulgt opp med grep for å 

bedre lokallagets økonomistyring. Vi arbeider for å sikre god og tilstrekkelig opplæring

av kasserer i regnskapsføring, og kasserer rapporterer om økonomien på hvert 

styremøte og større beløp som skal overføres krever styrets godkjenning.

Flytting

Vi har i desember overtatt nye kontorer. Kontorene er i samme bygg som tidligere, og 

adressen er fremdeles St. Jakobs plass 9, men vi holder nå til i første etasje i finere 

og mer tilgjengelige kontorer. I romjulen kom en rekke gatekunstnere som holder til i 

Bergen og satt sitt preg på lokalene ved å male veggene. Det har også vært en rekke 

frivillige med på flytteprosessen, og Sosialistisk Ungdom har også bidratt. 

POLITISKE HOVEDPRIORITERINGER

Bergen SV har som mål å være en drivkraft i utvikling av SVs politikk. Vi skal være 

synlig i mediebildet og sette dagsorden. Dette året har Bergen SV arrangert en rekke 

møter og kommet med mange innspill til SVs arbeidsprogram. 

Årsmøtet til Bergen SV er et viktig politisk møte. Uttalelser fra årsmøtet 2020 er sendt 

videre til relevante organer og tatt til diverse medier. Uttalelsene «NATO gjør verden 

farligere», «På tide med full selvbestemmelse», «tegnspråklige sykehjemsplasser for 

døve i hele Vestland», «strengere regulering av oppdrettsnæringen» og «situasjonen 

i Catalonia» ble videresendt og vedtatt på fylkesårsmøtet. SVs bystyrerepresentant 
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Diane Berbain tok også opp saken om Catalonia i bystyret i Bergen. Nødvendigheten 

av tegnspråklige sykehjemsplasser ble tatt opp i BA av Bergen SVs medlem Kaja 

Meek  lsen i forbindelse med tegnspråkdagen den 23. september. 

Uttalelsen «det er på tide å regulere omsetningen av cannabis» ble også oversendt 

fylkesårsmøtet, men ble nedstemt. Politisk nestleder Tina Åsgård var i Klassekampen

og snakket om denne uttalelsen og fremmet Bergen SV sitt syn.

Uttalelsen «Bergen for Bheki» ble tatt til bystyret. Lokallagsleder Hilde Boberg 

Andresen var i BA og snakket om årsmøtevedtaket, og 29. Januar 2020 tok 

bystyrerepresentant Eira Martinsen Garrido saken opp i bystyremøte. Bystyret sluttet 

seg til Garridos forslag om at Bergen skulle støtte opp om Bheki, og Garrido var også 

på NRK og snakket om saken. 

På bakgrunn av vedtatt politikk på årsmøtet 2020 har lokallaget også spilt inn en 

rekke innspill til SVs arbeidsprogram.

Arbeid og velferd

Bergen SV har arrangert medlemsmøte om arbeidslivspolitikk i mai, studiesirkle i 

sosialisme hvor ett av møtene handlet om kapitalisme og sosialisisk økononomi, og et

eget møte i feministisk studiesirkel om kvinner, arbeid og klasse. I forbindelse med 

det nasjonale arbeidsprogrammet arrangerte vi et eget møte med fokus på arbeid og 

velferd. Lokallaget har stilt opp på fanemarkeringer med fagbevegelsen. Bergen SV 

har startet et fagpolitisk nettverk. Lokallagsleder og politisk nestleder har deltatt på to 

fagpolitiske samarbeidsmøter med L  i perioden. Bergen SV markerte 1. mai for det 

meste digitalt i år. Bydelsgruppen Sandviken, Skuteviken, Stølen og Fjellsiden SV 

arrangerte et eget nabolagstog, som ble dekket av BA over 2 sider. 

Klima og miljø

Lokallaget har støttet opp om den nasjonale kampanjen i sosiale medier for verdens 

miljødag. Vi har holdt sosialistisk studiesirkel hvor ett av møtene dreide seg om 

kapitalistisk veksttvang, miljø og bærekraft , medlemsmøte om Hordfast, og 

samarbeidet med Vestland SV om et møte om fornyrbar enegi. I tillegg er det 

arrangert møter med fokus på transport og samferdsel. I sommer feiret og markerte vi

bybanens tiårsjubileum med løfte om at vi skal fortsette å kjempe for mer bane.
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Feminisme

Vi har i denne perioden arrangert  studiesirkel i feminisme, samt møte om veien 

videre etter #metoo i anledning Kvinnefestivalen 2020. Vi har deltatt på allmøtene til 

planleggingen av 8. mars i Bergen, og i forkant av selve 8. mars arrangerte vi 

paroleveksted. Vi deltok i toget på 8. Mars under parolene «Ta kampen for 6-

timersdagen» og «Bort med nemndene!». Hilde Boberg Andresen og Linda Gangstøe

fra styret har hatt innlegg i BT om kampen for 6-timers normalarbeidsdag.

I desember arrangerte vi et eget medlemsmøte om abort, og i oktober deltok vi på 

markering til støtte for mennesker i Polen som kjemper mot abortforbud. Bergen SV 

deltok på digital markering av Pride. 

Antirasisme

Styret i Bergen SV har drøftet hvordan vi kan være en enda tydeligere 

kompromissløs, antirasistisk organisasjon. Vi har diskutert med bystyregruppen om 

tiltak for byen, og vært aktive i den antirasistiske kampen på sosiale medier. I 

samarbeid med bystyregruppen arrangerte vi et åpent møte om antirasisme, og i 

samarbeid med Vestland SV sitt minoritetspolitiske utvalg hadde vi temamøte om 

hvordan møte rasistiske og hatefulle ytringer i offentlig rom. Styremedlem i Bergen SV

Aslak  wren var sammen med bystyrerepresentant Camilla Ahamath i BA for å rette 

fokus mot samers utfordring i Bergen. 

Tillitsvalgte og folkevalgte fra Bergen SV deltok på markeringen mot SIAN i Bergen, 

og Bergen SV deltok på Black Lives Matter-demonstrasjonen i sommer. 

Internasjonal solidaritet

Dette året har vært mye preget av solidaritet med mennesker i Moria, og andre 

flyktningleirer. Vi har arrangert fysisk demonstrasjon utenfor bystyremøtet i 

forbindelse med et forslag fra SV om at Bergen må slutte seg til oppropet for Moria. 

Forslaget fikk flertall. Vi har også deltatt på digitale markeringer og uttrykt oss 

gjennom debattinnlegg. Vi deltok med appell på digital markering av Al-Nakba, dagen 

som markerer starten på okkupasjonen av Palestina. Vi har støttet opp om 

Palestinakomiteens kampanjer for Palestina i sosiale medier i forbindelse med FNs 

internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk. 
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ORGANISATORISKE HOVEDPRIORITERINGER

Medlemmer og medlemsaktivitet

Bergen SV er landets største lokallag, med 1129 medlemmer ved årsskiftet til 2021. 

Av de er 1011 betalende medlemmer. I 2019 hadde vi 947 betalende medlemmer, så 

til sammenligning er dette en økning, selv om det ikke oppnådde målet om 1100 

betalende medlemmer i 2020. 

Styret ønsker at alle medlemmer, nye og gamle, skal føle seg velkommen. Nye 

medlemmer ringes og ønskes velkommen, og vi holder kontakt med medlemmene 

gjennom sosiale medier og eget nyhetsbrev som sendes ut annenhver uke. Dette året

har det vært arrangert en rekke møter og aktiviteter, de aller fleste har vært digitale. 

Det er en utfordring å mobilisere folk til å komme på de digitale arrangementene

Vi har arrangert egne ringerunder for å få medlemmer som ikke har betalt 

kontingenten til å gjøre dette. 

I forbindelse med SVs arbeidsprogram har det vært arrangert 3 temamøter. Styret 

hadde ønsket å arrangere flere, men dessverre ble førsteutkastet til programmet 

forsinket og det ble  ikke tid til mer. 

På grunn av koronasituasjonen ble ideologiseminar med Vestland SV, 1. mai lunsj og 

sommerfest ikke gjennomført. 

Prøveprosjekt i Zetkin

Vi ble oppfordret av sentralt og fylkesstyret om å delta i et organisatorisk 

prøveprosjekt med Zetkin. Prosjektet gikk ut på å bruke verktøyet Zetkin til å 

organisere medlemmer og aktivitet på. Det startet med å få medlemmer til å gå inn og

fylle ut en undersøkelse om hvordan de ønsker å være aktive. Det har vist seg som 

en svært aktiv måte å arrangere ringerunder på og å skaffe riktige frivillige til riktige 

oppgaver, men det er en stor og tungvint jobb å få medlemmene til å registrere seg 

gjennom å ta undersøkelsen, gitt lokallagets størrelse. 

Lokalorganisering

Styret har fortsatt arbeidet med å opprette bydelsgrupper. Bydelsgruppene har vært 

invitert med på styremøter en gang i halvåret, og vært invitert med på strategisamling 

bergen@sv.no | sv.no/bergen 6

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177



med bystyregruppen. Bydelsgruppene har i varierende grad hatt egne aktiviteter. At 

det har vært så restriktive regler grunnet smittevern har vært en utfordring når det 

gjelder arbeidet med bydelsgruppene. 

 versikt over bydelsgrupper:

Arna og Åsane SV

Fana og Ytrebygda SV

Laksevåg SV

Sandviken, Skuteviken, Stølen og Fjellsiden SV

Sydneshalvøen SV

Årstad SV

Det har i tillegg vært noe aktivitet lokalt i Fyllingsdalen.

Nettverk

Styret har valgt å opprette lokale nettverk som kan fordype seg i politikkområder. 

Kontaktpersoner for nettverket har vært invitert med på styremøter en gang i halvåret 

og vært invitert med på strategisamling med bystyregruppen. Det er varierende hvor 

langt vi er kommet i oppstarten av disse nettverkene, felles for alle er at vi er i 

startfasen fremdeles. 

 versikt over nettverk

Fagpolitisk nettverk

Miljøpolitisk nettverk

Kulturpolitisk nettverk

Skeivt nettverk

Samarbeid med andre organisasjonsledd og andre organisasjoner

Andre organisasjonsledd

Representant fra Bergen SU, SVs bystyregruppe og studentlaget Høyden SV møter 

med fast medlem med fulle rettigheter på styremøter i Bergen SV. Lokallagsleder 

møter i gruppemøtene til bystyregruppen. Bergen SV har deltatt på møter hos både 

SU og Høyden SV, og vi har samarbeidet om markeringer, politikk og møter. Marthe 

Hammer, som satt i den sentrale arbeidsprogramkomiteen, har deltatt på ett 

styremøte og orientert om komiteens arbeid. 
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I samarbeid med Bjørnafjorden SV og Stord SV har vi arrangert medlemsmøte om 

Hordfast.

Bergen SV har arrangert aktivitet i samarbeid med fylket, og møtt med representant 

på utvidet fylkesstyremøte. 

Samarbeid med andre organisasjoner

Bergen SV har i 2020 oppfordret våre medlemmer til å delta på arrangementer i regi 

av organisasjoner vi samarbeider med, og delt deres politiske budskap på sosiale 

medier. Vi har hatt samarbeidsmøter med L  en gang i halvåret, og vært gjest på 

L s årsmøte i Bergen. 

Vi har stilt med appellanter og debattanter på en rekke arrangementer og debatter i 

regi av andre organisasjoner. 

Utadrettet aktivitet og aksjonisme

Til tross for restriksjoner har lokallaget arbeidet for å være så synlig som mulig. Det 

har ikke vært mulig å gjennomføre jevnlige stands og morgenaksjoner eller nasjonale 

aksjonsdager. 

Vi har likevel markert oss på merkedager, gjennom å tematisere møtene våre, skrive 

debattinnlegg, delta på mindre markeringer og være synlig digitalt.  Der det har vært 

forsvarlig og mulig har vi deltatt på fysiske demonstrasjoner og markeringer. 

Dette året har Bergen SV økt aktiviteten sin på sosiale medier og opprettet instagram-

konto.

Merkedager

8. mars

På kvinnedagen 8. mars gikk SV i Bergen under parolene “ta kampen for 6-

timersdagen” og “bort med nemndene”. Lokallagsleder i Bergen SV holdt appell på 

frokostmøte med Venstrealliansen og vår fylkestingsrepresentant Marthe Hammer 

mottok kåringen som Bergens tøffeste jente 2020. 
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1. mai

Den tradisjonelle 1. mai-lunsjen kunne ikke gjennomføres i 2020. Vi sluttet oss til SV 

sin nasjonale, digitale markering av dagen. Bydelsgruppen , Sandviken, Skuteviken, 

Stølen og Fjellsiden SV arrangerte et lite nabolagstog som fikk god pressedekning i 

BA. 

Pride og regnbuedagene

Pride-paraden var digital i år. Bergen SV deltok med forhåndsinnspilte videoer med 

kamprop, minitog og hilsener. Hele pride-uken markerte vi kampen for skeives 

rettigheter i sosiale medier. 

Oversikt over arrangementer

1. februar demonstrasjon protest mot “the deal of the century”

7. februar møte livepodcast med Lahlum og

Lysbakken i Bergen

4. mars møte #metoo-hva nå? Møte i forbindelse

med kvinnefestivalen i Bergen, i

samarbeid med SVs bystyregruppe,

Høyden SV, F  og Fagforbundet.

6. mars workshop paroleverksted til 8. mars

8. mars markering Kvinnedagen

11. mars demonstrasjon «evakuer barna fra Moria - gi beskjed

til bystyret»

19. mars digitalt medlemsmøte hva skal SV mene om de store

samferdselssakene?

1. april digital markering evakuer barna fra Moria

8. april digitalt medlemsmøte orientering om bystyregruppens

arbeid
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22. april digital studiesirkel sosialistisk studiesirkel 1: kapitalisme

og sosialistisk økonomi

1. mai Markering Arbeidernes internasjonale kampdag

5. mai digitalt medlemsmøte arbeidslivspolitikk med Kirsti Bergstø

6. mai digital studiesirkel sosialistisk studiesirkel 2: borgerlig

demokrati og sosialistisk folkestyre

med Ingrid Fiskaa

15. mai digital markering Nakba-dagen

19. mai digitalt medlemsmøte bybanen til Åsane

20. mai digital studiesirkel sosialistisk studiesirkel 3:

globalisering, frihandel og

begrensninger og rettferdig

internasjonal handel med Hege

Skarrud

3. juni digital studiesirkel sosialistisk studiesirkel 4:

kapitalismens trang til vekst vs. miljø

og bærekraft med Tone Smith

8. juni digitalt medlemsmøte møte om bybudsjettet i Bergen

11. juni digitalt medlemsmøte møte om Hordfast, i samarbeid med

Bjørnafjorden SV og Stord SV.  

17. juni digital studiesirkel sosialistisk studiesirkel 5: krig, fred

og anti-militarisme med Gjermund

Skaar.

27. juni digital markering regnbuedagenes Lovedown, digital

parade

22. august markering fanemarkering mot SIAN

bergen@sv.no | sv.no/bergen 10



1. september digitalt møte åpent møte om antirasisme i

samarbeid med bystyregruppen

9. september digital studiesirkel feministisk studiesirkel 1:

introduksjon til feminisme med Ingrid

Hodnebø

14. september digitalt medlemsmøte møte om regnskapet for 2019

16. september digitalt seminar seminar om fornybar energi i

samarbeid med Vestland SV

23. september fanemarkering solidaritet med vekterne

23. september digital studiesirkel feministisk studiesirkel 2: kvinner,

arbeid og klasse med  ddny Irene

Miljeteig

28. september bydelsgruppemøte Fana SV: hvordan skape en bydel

der alle trives?

1. oktober markering fanemarkering for de streikende

vekterne

7. oktober digital studiesirkel feministisk studiesirkel 3: salg av

kjønn og kropp med Mariann Fossum

9. oktober medlemsmøte møte for nye medlemmer, i

samarbeid med Vestland SV

9. oktober møte folkemøte med Audun Lysbakken, i

samarbeid med Høyden SV og

Vestland SV

15. oktober bydelsgruppemøte bybanevandring med Årstad SV

21. oktober digital studiesirkel feministisk studiesirkel 4: vold mot

kvinner med Tove Smaadahl

bergen@sv.no | sv.no/bergen 11



22. oktober markering fanemarkering for vekterne

31. oktober markering norway in solidarity with polish

women

3. november digitalt medlemsmøte sykkelstrategi for Bergen kommune

2020-2030

4. november digital studiesirkel feministisk studiesirkel 5:

abortkampen og reproduktive

rettigheter med Mette Løkeland

9. november bydelsgruppemøte Årstad SV:møte om bybudsjettet

19. november digitalt medlemsmøte møte om arbeidsprogram 1: arbeid

og helse

24. november digitalt møte Hvordan håndtere rasistiske budskap

og provokasjoner. I samarbeid med

minoritetspolitisk utvalg i Vestland

SV.

26. november digitalt medlemsmøte møte om arbeidsprogram 2:miljø

30. november digitalt medlemsmøte møte i faglig nettverk i Bergen SV

3. desember digitalt medlemsmøte møte om arbeidsprogram 3:

demokrati, deltakelse og

internasjonal politikk.

10. desember digitalt medlemsmøte møte om abort

15. desember digitalt møte kom i jule- og valgkampstemning

med Audun Lysbakken

18. januar digitalt medlemsmøte bybanetraseen mot Åsane med Jarle

Brattespe
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Øvrige tillitsvalgte og årsmøtevalgte funksjoner: 

Revisorer for 2020: 

Lillian Blom 

Lena Seim Grønningsæter 

Valgkomite i Bergen SV:

Sara Bell (leder)

 le Helge Gundersen

Ayla Tessem (fratrådte 04.01 2021)

Representasjon i andre SV-organer: 

Sentralstyret:

Audun Lysbakken (leder)

Gina Barstad (styremedlem)

Landsstyret: 

 ddny Irene Miljeteig (direktevalgt)

Camilla Ahamath (for Vestland)

Fylkesstyret:

Camilla Ahamath (politisk nestleder)

Akhtar Chaudhry (organisatorisk nestleder)

Audun Syltevik (kasserer)

Torunn  lsnes (kommunalpolitisk leder)

Hilde Maria Boberg Andresen (styremedlem)

Medlemmer i nasjonale utvalg:

Miljøpolitisk utvalg:

Jarle Brattespe

Kerim Nisancioglu

Kvinnepolitisk utvalg

Mariann Fossum

Fagpolitisk utvalg

Sara Bell

Vigdis Vestvik
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