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 2 

Det siste året har vært et annerledesår. Styresamarbeidet begynte med at vi prøvde, men 3 

måtte avlyse, alle muligheter for å møtes fysisk. Et samarbeid, der man ikke har fått møtt 4 

hverandre, byr på flere utfordringer, ettersom man ikke blir så godt kjent som man trenger for 5 

å ha et godt og tett samarbeid. Det var først på høstens studentturné vi endelig fikk møttes 6 

nesten alle sammen. Dette, og de uttallige nedstengningene er et tydelig bakteppe for et år 7 

med mindre aktivitet enn vanlig, og ønskelig.  8 

 9 

Tverrpolitisk samarbeid 10 

Høsten i fjor fikk vi endelig gjort noe vi lenge har drømt om, nemlig arrangert en tverrpolitisk 11 

panelsamtale som vi gjennomførte på nyåret. Vi kalte den “Få Fjerna Erna”, og den handlet 12 

om hvorfor den daværende regjeringen ikke var egnet til å ivareta våre interesser, og hva 13 

som måtte endres. Med oss fikk vi Arbeiderpartiets studentlag, Rødts studentlag og 14 

studentlaget til Senterpartiet i Bergen. Det var en stor suksess, selv om vi nok opplevde at 15 

de andre studentlagene ikke bidro så mye i planleggingen og gjennomføringen.  16 

 17 

 18 

Studentnettverk og studentsamarbeid 19 

Etter initiativ fra Sosialistisk Ungdom, ble det i februar 2021 opprettet et uformelt 20 

Studentnettverk med en representant fra hvert studentlag i tillegg til en leder forespurt av 21 

SU, samt to eksterne medlemmer og to representanter fra Sosialistisk Ungdom. Dette var et 22 

hyggelig og produktivt samarbeid som også var støttet fra SV sentralt. Likevel så nettverket 23 

behovet for formalisering for å få etablert sin rolle, og dette medførte formalisering av SVs 24 

Studentnettverk 10. mai 2021 med valg av leder, nestleder og et tilhørende mandat. 25 

 26 

11-13. juni ble det gjennomført en digital studentsamling. Her deltok representanter fra alle 27 

studentlagene, både nåværende og studentlag som var i oppstartsfasen. Tematikken her var 28 

å klargjøre og motivere studentlagene og nettverket for valgkamp. Studentsamlinga ble 29 

planlagt av Sosialistisk Ungdom i samarbeid med leder av nettverket.   30 

 31 

Videre over sommeren hadde studentnettverket jevnlige møter for å planlegge felles 32 

valgkampsinnsats. Gjennom valgkamp-perioden var fokus særlig på å lage felles sosiale 33 

medier innhold samt å gjennomføre en Sosialistisk Studentturné. Dette medførte at Bergen 34 

Sosialistiske Studenter var relativt aktive på SoMe gjennom valgkampperioden, samt at vi 35 

gjennomførte vårt turnébidrag den 29. august med stort oppmøte. Vår turnékveld bestod av 36 
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panelsamtale med Freddy André Øvstegård, Hilde Maria Boberg Andresen og Sofie 37 

Frøysaa, etterfulgt av stand-up og quiz med sistnevnte. 38 

 39 

I sammenheng med dette studentnettverket har vi også i løpet av perioden arrangert flere 40 

SV-lunsjer, der vi har fått sentrale SV-politikere, som Audun Lysbakken, til å innlede om et 41 

politisk tema, og der vi har fått stille spørsmål digitalt over zoom rundt lunsjtider. Dette har 42 

vært et godt samarbeid, og var veldig populært i en tid der tilbudene ikke var så mange.  43 

 44 

I etterkant av valgkampen har Bergen Sosialistiske Studenter deltatt aktivt i nettverksstyret, 45 

og studentnettverket møtes én gang i måneden for å utvikle studentsamarbeidet og 46 

studentnettverket videre. Så langt har vi vedtatt en handlingsplan frem mot årsmøte som vi 47 

er godt i gang med, og vi gleder oss til å fortsette å utvikle studentorganiseringa i SV 48 

sammen med de andre studentlagene. 49 

 50 

Etter mange år med diskusjon frem og tilbake blant studentlagene har vi i år også byttet 51 

navn fra Høyden SV til Bergen Sosialistiske Studenter, for å lage en felles mal for navn på 52 

studentlagene rundt om i Norge. Dette for å skape en helhetlig profil som folk kjenner igjen 53 

når de flytter til en ny studieby.  54 

 55 

Valgkamp 56 

2021 var et valgår, så store deler av året gikk med til planlegging og gjennomføring av 57 

valgkamp. Heller ikke her har aktivitetsnivået fått vært like stort som vanlig. Dette skyldes i 58 

stor grad at flere i styret har vært bundet opp i andre verv og jobber i SV og SU, slik at de 59 

ikke har hatt anledning til å vie like mye tid til valgkamparbeid for Bergen Sosialistiske 60 

Studenter. Det har likevel medført at vi har hatt noen nære bindeledd til folk som jobbet 61 

fulltid for å drive valgkamp for SV i valgkampen, som har hatt innsikt og kunnskap vi har nytt 62 

godt av. Vi fikk også laget to flotte flyers, en om miljøpolitikk og en om studentpolitikk, som vi 63 

fikk delt ut på stands på Nygårdshøyden, i valgboden, og på dør-til-dør i studentboligene, 64 

der vi også delte ut tannbørster. En av dagene fikk vi med oss selveste Audun Lysbakken på 65 

stand i nærheten av Studentsenteret, som var populært både blant medlemmer som ble 66 

med, og tilfeldige forbipasserende. Alt i alt var valgkampen en positiv opplevelse, 67 

studentmassen virket, som alltid, veldig positivt innstilte til SV, til tross for litt laber aktivitet 68 

og noe manglende engasjement fra medlemmene.  69 

 70 

Nytt styre og arbeidet videre 71 

12. oktober 2021 valgte vi et nytt styre til studentlaget. Det nye styret består av: 72 

Leder: Emma Gyllander 73 
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Nestleder: Silje Synøve Høgelid 74 

Økonomiansvarlig: Alexander Pettersen Fredheim 75 

Styremedlem: Torbjørn Svendsen 76 

Styremedlem: Shayan Hussein 77 

Styremedlem: Tuva Normanseth 78 

 79 

Med et så ferskt styre, har vi brukt en del tid på å bli kjent med hverandre, klargjøre og 80 

planlegge hva vi vil gjøre fremover, hvordan vi ønsker å jobbe og lignende. Vi har 81 

spennende planer for 2022. Av medlemsaktiviteter, har det nye styret gjennomført en 82 

julequiz på Diskuterbar, SV-fakultets bar, 2. desember, og brukt dette som anledning til å 83 

promotere et semester kick-off som vi planlegger å holde på Diskuterbar 27. januar. Vi møtte 84 

også medlemmer til en pils senere samme måned for å få innspill til hva det nye styret skulle 85 

arbeide med. Det ferske styret gleder seg til å ta videre fatt på 2022 med mange spennende 86 

prosjekter! 87 

 88 

 89 
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