Vedtekter Viken SV
Vedtekter for Viken Sosialistisk Venstreparti, vedtatt 09.02.2019, endret sist gang 13.02.2022

Kapittel 1
§ 1-1
Disse vedtektene gjelder for Viken Sosialistisk Venstreparti. Fylkespartiet i Viken

§ 1-2
Disse vedtektene kommer i tillegg til sentrale vedtekter, og er et tillegg til vedtatte sentrale
vedtekter.

§ 1-3 Tolkning
Sentrale vedtekter har forrang for lokale vedtekter. Ved tolkningstvil eller motstrid gjelder de
sentrale vedtektene.

Kapittel 2 Fylkeslaget
§ 2-1 Fylkeslagets organer
Fylkeslaget har følgende organer:
• Årsmøte
• Fylkesstyre
• Arbeidsutvalg
• Representantskapet
• Utvalg satt ned av årsmøtet, representantskapet eller fylkesstyret

§ 2-2 Fylkesstyret
Til å lede lagets virksomhet i årsmøteperioden, velger årsmøtet et styre bestående av leder, 2
nestledere, kasserer og kvinnepolitisk leder som velges enkeltvis, og ytterligere sju
styremedlemmer. I tillegg oppnevner SU èn representant fra hvert av de gamle fylkene som
møter med fulle rettigheter. Fylkesstyret består til sammen av femten medlemmer, inkludert
representanter fra SU. Fylkesstyret er vedtaksdyktig med minimum åtte deltakere tilstede.
Fylkesstyret skal være geografisk fordelt. Kjønnsfordelingen skal følge de nasjonale
vedtektene. Landsstyrerepresentantene skal sitte i fylkesstyret.
Fylkesstyret er ansvarlig for den daglige driften av fylkeslaget og for at fylkeslaget skal være
et politisk verksted. Kun fylkesstyret kan inngå avtaler eller delta i forhandlinger på vegne av
Viken SV. Fylkesstyret skal virke som et koordinerende organ for å styrke lokallagas og
partiets virksomhet.
Mellom årsmøtene er det fylkesstyret som er økonomisk ansvarlig. Alle økonomiske vedtak
mellom fylkesårsmøtene skal derfor gjøres og ivaretas av fylkesstyret.
Fylkesstyret forbereder saker for representantskapet og årsmøtet i Viken SV. Fylkesstyret
kan fatte vedtak i saker som ikke etter vedtektene skal avgjøres av representantskapet eller
årsmøtet.
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En representant fra Viken SVs fylkestingsgruppe kan tiltre fylkesstyret med tale- og
forslagsrett.
Viken SVs medlemmer av Storting, Regjering og Fylkesråd, samt ledere av utvalg, kan tiltre
fylkesstyret med tale- og forslagsrett.
Fylkesstyret skal gjenspeile hele laget og være representativt. Landsstyrerepresentantene
skal sitte i fylkesstyret og velges blant disse. Det velges dobbelt så mange
vararepresentanter i prioritert rekkefølge.

§ 2-3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og kasserer. Kvinnepolitisk leder er vara til
Arbeidsutvalget.
AU skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er
av prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.

§ 2-4 Representantskapet
Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet
innkalles av fylkesstyret etter behov og minst to gang per år.
Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene og lokallagene minst 21 dager før møtet
holdes. Viktige politiske initiativ og større økonomiske utlegg, som ikke er vedtatt på
årsmøtet, skal vedtas av representantskapet. Representantskapet er beslutningsdyktig når
minst halvparten av lokallagene eller halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.
Representantskapet i Viken SV består av fylkesstyret og representanter fra lokallag. I tillegg
møter Viken SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i Regjering,
medlemmer av fylkestingsgruppa og fylkesråd samt ledere av utvalg med tale- og forslagsrett.
Antall representanter fra lokallagene og SU er halvparten av det antall delegater lagene ville
hatt på et fylkesårsmøte (se § 3.1). Halve delegater rundes av oppover.
Representantskapsmøtene er åpent for alle medlemmer. Tale-, forslags- og stemmerett har
fylkesstyret og representanter valgt av lokallagene.

Kapittel 3 Fylkesårsmøtet
§ 3-1 Fylkesårsmøtet
Fylkesårsmøtet er Viken SVs høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar hvert år.

§ 3-2 Årsmøtes sammensetning
På fylkespartiets årsmøte møter representanter valgt av lokallag etter følgende modell:
3-10 medlemmer: 2 delegater
11-20 medlemmer: 3 delegater
21-40 medlemmer: 4 delegater
41-60 medlemmer: 5 delegater
61-90 medlemmer: 6 delegater
91-140 medlemmer: 7 delegater
Utover dette velger det enkelte lag 1 representant for hvert påbegynte 70. medlem
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Medlemstall per 31. desember året før legges til grunn.
Sosialistisk Ungdom møter i tillegg med ti representanter med fulle rettigheter.
Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Tale-, forslags- og stemmerett har
representanter valgt av lokallagenes årsmøter.
Viken SVs medlemmer av Storting og Regjering, fylkesting, fylkesråd, samt ledere av utvalg,
kan tiltre årsmøtet med tale- og forslagsrett.
Fylkesstyret møter på årsmøtet med fulle rettigheter. Fylkesstyrets medlemmer har ikke
stemmerett i avstemning om regnskap.
I valgkampår vedtas det et eget valgkampbudsjett hvor alle valgkampkostnader inkludert
frikjøp er spesifisert.

§ 3-3 Behandling av saker og innkalling
Fylkesårsmøtet behandler minst:
• Beretning
• Revidert regnskap
• Budsjett
• Arbeidsplan- og organisasjonsplan
• Innkomne forslag
• Valg
Fylkestingsgruppa og utvalgene skal til årsmøtet lage en beretning fra sitt arbeid, som legges
ved fylkesstyrets beretning.
Fylkesårsmøtet velger fylkesstyret på en måte som sikrer kontinuitet. Dette betyr at leder, en
nestleder, kvinnepolitisk leder og 2 øvrige fylkesstyremedlemmer velges for to år i
oddetallsår, og den andre nestlederen, kassereren og 3 fylkesstyremedlemmer for to år i
partallsår.
Fylkesårsmøtet oppnevner en valgkomite bestående av leder og fire medlemmer, inkludert én
representant oppnevnt av SU, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen innstiller på nytt styre,
utvalgsledere som skal velges av fylkesårsmøtet og landsstyrerepresentanter.
Fylkesårsmøtet velger også annet hvert år en nominasjonskomité, en programkomité og en
landsmøtedelegasjon. Fylkesstyret innstiller på nominasjonskomité overfor årsmøtet. De
årene det er landsmøte velger fylkesårsmøtet landsmøtedelegasjon med personlig vara.
Fylkesstyret innstiller på landsmøtedelegasjon etter forslag fra lokallagene og SU.
Delegasjonen skal bestå av minst 40 % kvinner. En av delegasjonsplassene forbeholdes SU.
Første innkalling til årsmøte skal være lokallaga i hende seinest åtte uker før årsmøtet.
Denne skal minst inneholde gjeldende vedtekter og informasjon om frister.
Andre og siste innkalling skal være lokallaga i hende seinest to uker før årsmøtet. Denne skal
minst inneholde saksliste, innkomne forslag, innstilling fra vedtektskomité, innstilling fra
valgkomité, beretning, regnskap, forslag til arbeidsplan og budsjett.
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Forslag til vedtektsendringer må være fylkespartiet i hende seinest seks uker før årsmøtet.
Forslag til uttalelser må være fylkespartiet i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmøtet kan
velge å behandle forslag til uttalelser kommet inn etter fristen dersom dette kan begrunnes
med en situasjon oppstått umiddelbart før årsmøtet.

Kapittel 4 Nominasjonsmøtet
§ 4-1 Nominasjonskomité
I henhold til sentrale vedtekter skal det velges en nominasjonskomite året før et valg. For
Viken SV betyr dette 3 nominasjonskomiteer ved stortingsvalg – ett for hvert valgdistrikt.
Nominasjonskomiteen arbeider i henhold til de retningslinjer bestemt i sentrale vedtekter.

§ 4-2 Delegatfordeling
Nominasjonsmøtet har samme delegatfordeling som årsmøtet (se § 3-2).

§ 4-3 Nominasjonsmøte ved stortingsvalg
Så lenge Viken ved stortingsvalg er delt i tre valgdistrikt, deltar representantene på
nominasjonsmøte i sitt valgdistrikt. Fylkesstyrets medlemmer deltar på nominasjonsmøte for
det valgdistriktet de er bostedsregistrert i. Det vil således settes ned tre nominasjonskomitéer
og avholdes tre nominasjonsmøter.
Denne paragrafen oppheves dersom Viken ikke lengre er delt i tre valgdistrikt.

Kapittel 5 Generelle bestemmelser
§ 5-1 Partiskatt
Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets
representasjon i fylkesting betaler 10 % partiskatt brutto til fylkeslaget av det honorar eller den
lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av tapt arbeidsfortjeneste og
reisegodtgjøring. Eventuelle unntak skal godkjennes av AU.

§ 5-2 Generelt ansvar
Tillitsvalgte, folkevalgte og lokallagstyrer har plikt til å sette seg inn i gjeldende vedtak og
vedtekter.

§ 6 Endringer av vedtekter
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Oppheving eller endring krever
2/3 flertall. Endringer i vedtektene gjøres gjeldende umiddelbart etter at årsmøtet er hevet.
Dette betyr at eventuelle endringer når det gjelder sammensetning av fylkesstyre/AU først vil
være virksomt ved valg på påfølgende fylkesårsmøte.

§ 7 Oppløsning av Viken SV
Viken SV oppløses i henhold til vedtak fattet av Stortinget ved det første mulige årsmøtet
etter eventuelt vedtak. Nye fylkeslag settes i henhold til stortingsvedtaket.
Viken SV sine midler overføres til nye fylkeslag i henhold til medlemstall i de nye
fylkeslagene, så sant dette ikke er urimelig i henhold til hva som ved inngåelsen av Viken SV
ble tilført fylkeslaget.
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