
Årsmøte i Rødt Bergen 2019

Andre innkalling til årsmøte Rødt Bergen 2019  
 
Vi ønsker velkommen til årsmøte i Rødt Bergen 16. februar 2019.  
 
Tid: 16. februar kl 12.00 – 16.00  
Sted:  Gimle kulturhus, Kong Oscars gate 18. 2. etasje 

Det er kun medlemmer i Rødt Bergen som har stemmerett, husk derfor å betale 
medlemskontingenten din før årsmøtet. Dersom du var medlem i 2018 må du ha betalt 
medlemskontingent i år. Medlemmer som ikke betalte kontingenten i fjor må ha betalt 
senest tre uker før årsmøtet. 
 
Vedlagt finner du sakene til årsmøtet, med unntak av regnskap og budsjett som vil bli 
ettersendt. Rapportene fra lokallagene, bystyregruppen og Bergen Rød ungdom vil bli 
printet ut til møtet.  
 
 
Forslag til saksliste  
1 - 19  Konstituering  
2 - 19  Forretningsorden 
3 - 19  Årsberetning  
4 – 19  Regnskap  
5 – 19  Valgreglement  
6 - 19  Økonomireglement  
7 - 19 Årsplan 
8 – 19 Budsjett  
9 – 19  Uttalelser  
10–19  Innkommende saker 
11 -19 Valg av styre, revisor og valgkomité  
 
 
Sakspapirer vil bli sendt ut på mail senest èn uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte.  
 
Med vennlig hilsen 
Rødt Bergen 

 
Jeanette Syversen 
leder
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Sak 1-19  Konstituering 

Sak 1-19  Konstituering 

a) Godkjenning av innkalling, dagsorden og saksliste 

Innkallingen ble sendt ut en måned før årsmøte jf vedtektene § 8, 1  
 
Forslag til saksliste 
1 - 19   Konstituering 
2 - 19   Forretningsorden 
3 - 19   Årsberetning 
4 – 19  Regnskap  
5 – 19  Valgreglement 
6 - 19   Økonomireglement 
7 - 19  Årsplan 
8 – 19  Budsjett  
9 – 19  Uttalelser  
10–19  Innkommende saker 
11 -19  Valg av styre, revisor og valgkomité  
 
 
Forslag til dagsorden: 
12.00 – 12.20  Hilsningstale 
12.20 – 12.30   1 – 19 Konstituering   
12.30 – 12.40  2 – 19 Forretningsorden  
12.40 – 13.00  3 – 19 Årsberetning 
13.00 – 13.15  4 – 19 Regnskap  
Pause  
13.30 – 13.50  5 – 19 Økonomireglement 

13.50 – 14.00  7 – 19 Valgreglement 
14.00 – 14.40  7 – 19 Årsplan 
14.40 – 15.00  8 – 19 Budsjett 

15.10 – 15.40  9 – 19 Uttalelser 
15.40 – 15.45  10 – 19 Innkommende saker 
15.45 – 16.00  11- 19 Valg av styre, revisor og valgkomitè 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Sak 1-19  Konstituering 

Forslag til vedtak 

Innkalling, saksliste og dagorden godkjennes 

 
b) Valg av ordstyrer og protokollfører  
 
Ordstyrer skal sørge for at den som vil ha ordet kommer til ordet, og protokollfører skal 
sørge for at alle vedtak kommer med i protokollen.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet velger Åshild Austegård  til ordstyrer og Torill Frøise til referent 

c) Valg av tellekorps  
 
Forslag til vedtak: 
Forslag legges frem på møtet 
 
 
 
d) Valg av protokollunderskrivere  
 
Forslag til vedtak 
Forslag legges frem på møtet
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Sak 2-19  Konstituering 

Sak 2-19  Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden er et reglement for hvordan et møte skal organiseres. Forretningsorden
inneholder regler for debatten, taletid, regler for replikker og hvem som 
har rettigheter på møtet. 

Forretningsorden ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Forretningsorden godkjennes
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Forretningsorden for årsmøtet til Rødt Bergen
 

1. ORGANER 
Årsmøtet består av medlemmer i Rødt Bergen, ordstyrer, referent, kandidater og 
organisasjonens ansatte.

Årsmøtedeltakerne skal innvilges gruppemøter dersom det er ønske om dette. 
 
 

2. BESLUTNINGSMYNDIGHET 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt innen fristen beskrevet i 
vedtektene. 
 
 

3. FORHANDLINGENE 
Forhandlingene i årsmøtet føres for åpne dører. Årsmøtet kan, med 2/3 flertall, 
bestemme at dørene skal lukkes slik at kun medlemmer av Rødt Bergen kan delta. 
Ordstyrer og referent kan delta hvis årsmøtet ønsker det.  

Betalende medlemmer i Rødt Bergen har tale-, forslags- og stemmerett. 

Ordstyrer og referent har, uansett medlemsstatus, har uansett tale- og forslagsrett. 

Årsmøtet kan med alminnelig flertall gi andre talerett. 

Ordet fås etter å ha vist tegn til ordstyrer, og ordet skal tas fra anvist sted. Det gis 
adgang til to replikker til hvert innlegg, med adgang til svarreplikk. Taletiden på 
innlegg skal ikke være lenger enn tre minutter. Replikker skal ikke være mer enn ett 
minutt. Alle med forslagsrett kan foreslå begrensinger i taletid på innlegg og replikk. 

Ordstyrer kan prioritere møtedeltakere som ikke har hatt ordet foran de som har hatt
ordet.

Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek blir satt. Dette blir vedtatt 
med alminnelig flertall. Dersom dette blir vedtatt skal ordstyrer opplyse om at det er 
anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg.  Samtidig skal ordstyrer 



lese opp talelista og spørre plenum om noen er oversett. Ordstyrer kan om 
nødvendig innskrenke taletida. Forslag som ikke er kunngjort for årsmøtet kan ikke 
bli fremsett eller trukket etter at strek er satt. 

Alle forslag til vedtak, som ikke gjelder dagsorden eller forretningsorden,  skal 
leveres skriftlig på skjema til ordstyrerbordet.  

Protokolltilførsler kan forlanges av medlemmer som er tilstede. Protokolltilførsler må 
bekjentgjøres innen saken avsluttes og leveres skriftlig innen møtets slutt. 

Forslag til endring av forretningsorden eller dagsorden bryt saksdebatten og voteres 
over øyeblikkelig. Forslag om endring av forretningsorden eller dagsorden under 
møtet krever minst 2/3 flertall i årsmøtet. 
 

4. AVSTEMNINGER
Avstemninger på saker som ikke er valg, skjer ordinært ved håndsopprekning.

5. SLUTTBESTEMMELSER

Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller vedtektene, kan årsmøtet 
med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.



 
 
 
 
 

Sak 3-19  Årsberetning Rødt Bergen 2019 

1/7 
Årsmøte Rødt Bergen                                                                                              rødt.no 

Sak 3-19  Årsberetning for Rødt Bergen 2018 1 

Innledning 2 

Årsberetninga er en oppsummering av aktiviteten i Rødt Bergen det siste året. Meldinga er skrevet 3 
av styret i Rødt Bergen, og dekker ikke hele bredden av aktiviteter i partiet, men vi prøver å vise 4 
hovedtrekkene i utviklingen. Året bærer preg av en opptur pga det gode valgresultatet ved sist 5 
Stortingsvalg, og vi har høstet fruktene det gir å ha en representant på Stortinget.  6 
 7 
Vi starter med å gå gjennom hva som har skjedd i lokallagene, siden dette er grunnstenene i 8 
partiorganisasjonen. Videre følger en gjennomgang av styrearbeid, og mer eller mindre organiserte 9 
fellesaktiviteter, frontarbeid, aktivisme, bystyrearbeid og til slutt medlemsutvikling.  10 
 11 
 12 
Rødt Bergen Sentrum  13 
Styret for laget har bestått av: 14 
Leder: Odd Arild Viste 15 
Økonomiansvarlig: Mailiss Solheim 16 
Medlemmer:  Åshild Austegard, Åsmund Røyrvik, Stian H. Stavland 17 
Vara: Hilde Langkjær Losnegård 18 
 19 
Til Rødt Bergen sitt styre:  20 
 21 
Se vedlagte årsmelding. 22 
 23 
 24 
Rødt Bergen Nord 25 
Styret for laget har bestått av: 26 
Leder: Christian Florelius  27 
Økonomiansvarlig: Roy Henrik Eriksen  28 
Styremedlemmer: Alex Tarkan Sen, Jeanette Syversen,  29 
Vara representanter: Frank Mo og  Andreas Lamberg Opsahl 30 
Lagets representant i styret til Rødt Bergen: Christian Florelius  31 
 32 
Se også vedlagte årsmelding.  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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Rødt Bergen Sør 43 
Styret for laget har bestått av: 44 
Leder:  Maria Vignal 45 
Økonomiansvarlig:  Hilde Therese Johansen 46 
Styremedlemmer: Stein Rage, Terje Alnes 47 
 48 
Lagets representant i styret til Rødt Bergen: 49 
Vara:  50 
 51 
Se også vedlagte årsmelding.  52 
 53 
Rødt Bergen Vest 54 
Styret for laget har bestått av: 55 
Leder:  Ingeborg Hordvik 56 
Økonomiansvarlig: Anders Baste Revheim  57 
Styremedlemmer: Eirik Svensson 58 
Vara: Ivar Jørdre 59 
 60 
Lagets representant i styret til Rødt Bergen: 61 
 62 
Se også vedlagte årsmelding.  63 
 64 
Rødt Studentlag i Bergen 65 
Styret for laget har bestått av: 66 
Leder:  Henrik Madsen 67 
Økonomiansvarlig:  Lars Rosseland 68 
Styremedlemmer:   69 
 70 
Lagets representant i styret til Rødt Bergen: Anastasia Garbar 71 
  72 
Se også vedlagte årsmelding.  73 
 74 
Styrearbeid 75 
Styret til Rødt Bergen har hatt 11 styremøter iløpet av perioden.  På møtene har styret gått 76 
gjennom lagsarbeid og økonomi, samarbeidet med Bergen Rødt Ungdom og planlagt Rødt Forum.  77 
 78 
Alle lokallagene har vært representert i styret, i tillegg til ein del faste verv og frittståande 79 
medlemmer.  80 
 81 
Her er en oversikt over styremedlemmene i perioden:  82 
Leder: Jeanette Syversen 83 
Nestleder: Marte Teigen 84 
Sekretær: Torill Frøise  85 
Kasserer: Roy Henrik Eriksen 86 
Styremedlem: Odd Arild Viste 87 
Styremedlem: Mailiss Solheim 88 
Styremedlem: Thorleif Berthelsen 89 
Styremedlem: Åshild Austegård 90 
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Styremedlem: Maria Vignal 91 
Vara styremedlem:  92 
Sør: Thorleif Berthelsen 93 
Nord: Christian Florelius Vara:  94 
RU:  Ayan Warsame, etter august 2018: Liv Müller Smith-Sivertsen 95 
 96 
 97 
Bergen Rød Ungdom 98 
Leder, Marie Follesø, høsten 2018: Liv Müller Smith-Sivertsen 99 
 100 
Se vedlagt rapport. 101 
 102 
Kulturfront 103 
Kulturfronten er en arena der kunstnere bevisst kan bruke ulike uttrykksformer for å belyse 104 
samfunnsspørsmål. Kulturfronten har bidratt med dikt og musikk på markeringer. 105 
 106 
Kvinnenettverket 107 
Rødt Bergen sitt kvinnenettverk har i denne styrepreioden arrangert tre møter; et i forbindelse med 108 
Kvinnefestivalen den 14. mars, et med innleder fra Rødt sentralt med fokus på hvordan man kan få 109 
kvinner mer aktive i partiet og en førfest til Womens's march Bergen. I tillegg har vi noe aktivitet i 110 
den lukkede gruppen på Facebook. 111 
 112 
Skeivt nettverk 113 
Skeivt nettverk i Rødt er et nettverk for skeive (lhbtqi*) i hele landet. Nettverket arbeider i samsvar 114 
med Rødts program, vedtekter og vedtak. Skeivt nettverk, avd Vestlandet har ikke vært veldig 115 
aktivt foruten om under Regnbuedagene det inneværende styreår. Dette skyldes at alle har hatt 116 
mye annet å gjøre. Nettverket har dog vært aktivt på sosiale medier. 117 
 118 
Rødt forum 119 
Dette styreåret har vi arrangert følgende Rødt forum:   120 
 121 
14. mars: Rettsikkerhet for kvinner i «verdens mest likestilte land».  122 
Innledning ved leder i Kvinnepolitisk utvalg i Rødt, Helle Borgen.  123 
 124 
28. april: Hvordan bekjempe høyreekstremisme?  125 
Innledning ved spesialrådgiver med fokus på ekstremisme ved Antirasistisk Senter, Shoaib Sultan.   126 
 127 
4. juni: Acer – Hva Nå?  128 
Kampen om vannkrafta under EU/EØS. Innledning ved Terje Kollbotn.  129 
 130 
30. oktober: Ett år på Stortinget  131 
Innledning ved partileder Bjørnar Moxnes 132 
 133 
25. oktober: Kvinner i Rødt - Hvor trykker skoen?  134 
Silje Josten Kjosbakken, organisatorisk nestleder i Rødt og gruppeleder i bystyregruppa Sofie 135 
Marhaug innledet om feminisme og kvinnekamp. 136 

 137 
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Oppmøtet på forumet med Bjørnar Moxnes var veldig bra, der vi måtte avvise en del folk i døren. 138 
Dette møtet ble imidlertid streamet, slik at enda flere hadde mulighet til å få det med seg. På de 139 
andre møtene har vi fremdeles en del å gå på.  140 
 141 
Møtene har vært promotert på Facebook, webside, via plakater og løpesedler.   142 
 143 
 144 
Andre aksjoner, demonstrasjoner og møter 145 
 146 
I løpet av styreåret har vi deltatt på følgende aksjoner, demonstrasjoner og møter: 147 
 148 
Kvinnedagen 8. mars 149 
Rødt deltok både i toget og i arrangering av Rød pub.  150 
 151 
1. mai  152 
Rødt deltok i planleggingen og gjennomføringen av begge togene, med særlig vekt på 153 
solidaritetstoget. Ellers deltok Rødt på både Rød Pub og «Rød på Landmark». 154 
 155 
9. juni: Parade, Regnbuedagene i Bergen 156 
Årets parole var «Nei til Rikshospitalets behandlingsmonopol. Transpersoner fortjener bedre!» 157 
Rødt hadde ikke stand i Pridepark, noe vi bør vudere i 2019 siden det er valgår.  158 
 159 
23. juni: PopVenstre 160 
Popvenstre er en festival som arrangeres av Rødt for grasrota, for de sosiale bevegelsene og for 161 
kultur som vil noe. Den ble arrangert for tredje gang i 2018. Mange medlemmer fra Rødt Bergen 162 
var tilstede på festivalen også i år. 163 
 164 
 165 
25. august: Fest for folk flest (FFFF) 166 
Fest for folk flest ble en ubetinget suksess også i 2018 som det var året før. Det var debatt med 167 
tema «Lønsslaveri? Er arbeidsmarkedet i ferd med å brutaliseres?» med etterfølgende konsert 168 
med  Josefin Winther! Det var vanskelig å finne noen som kunne være med i panelet siden det 169 
krasjet med en sentral Rødt-konferanse.   170 
 171 
20. oktober Aksjonsdag mot NATO 172 
Rødt hadde aksjonsdag mot NATO i hele landet den 20. oktober, og i Bergen delte vi ut løpesedler 173 
tre ulike steder i byen. 174 
 175 
20. oktober: Aksjonsdag mot Trident juncture  176 
Rødt hadde stand i Marken og sammen med Rød Ungdom på Torgallmenningen. Utdeling av 177 
løpesedler og Rødt Nytt. Appell og musikk (gettoblaster) på Torgallmenningen.  178 
 179 
Medlemmer i Rødt og Rød Ungdom var aktiv i forberedelse og gjennomføring av demonstrasjon 180 
mot NATO og Trident Juncture-øvelsen på Vågsallmenningen 27.oktober. Både Rødt og RU hadde 181 
appell, samt diktlesning. Markering ble dekket av BT.  182 
 183 
 184 
 185 
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27. oktober: Budsjettverksted med Rødt Bergen 186 
Bystyregruppa inviterte, i samarbeid med styret i Rødt Bergen, til et åpent budsjettverksted for det 187 
alternative budsjettet som ble lagt frem på budsjettmøtet i bystyret i desember. Vi fikk besøk av 188 
Blindeforbundet og Pensjonistforbundet som kom med innspill som bystyregruppa tok med oss 189 
videre i prosessen. I tillegg møtte ca ti medlemmer opp. Budsjettverkstedet var dessverre litt dårlig 190 
forberedt, og få organisasjoner svarte på vår henvendelse.  191 

29. oktober: «Forsvar abortloven!»  192 
Demonstrasjon til støtte for dagens abortlov. Sofie Marhaug holdt demo for Rødt. 193 
 194 
1. november: Operasjon dagsverk 195 
Årets Operasjon dagsverk gikk til inntekt for palestinsk ungdom. Rødt Bergen hospiterte for en 196 
ungdomsskoleelev som hospiterte på Rødt-kontoret. Han var med og så etter israelske varer i 197 
butikken, skrev en sak til nettsiden og stekte vafler til de som kom innom.  198 
 199 
15. november: Debatt på Metis akademiet  200 
Leder i Rødt Bergen Jeanette Syversen deltok i panelet som ellers bestod av blant annet Audun 201 
Lysbakken (SV) og Marte Mjøs Persen (AP). Temaene var alt fra abort til klima.  202 
 203 
17. november: «Ikke rør abortloven!»  204 
Demo i regi av blant andre Rød ungdom Bergen.  205 
Gruppeleder i Rødts bystyregruppe Sofie Marhaug og nestleder i Bergen Rød ungdom Sunniva Vik  206 
holdt appell. 207 
 208 
29. november: Demonstrasjon mot regjeringens forslag om kutt i stipendet  209 
Anastasia Garbar holdt appell for Rødt. 210 
 211 
19. januar: Women's March  212 
Rødt Bergen deltok på Women's March Bergen, og arrangerte også en førfest på kontoret dagen 213 
før med innledning, mat og sosialisering. 214 
 215 
Andre arrangementer vi har deltatt på:  216 
* Løvetannmarsjen 217 
* Fakkeltog mot pels 218 
* Krystallnatten 219 
* Støttedemonstrasjon for kurderne 220 

Studiearbeid 221 
Studiegruppen har hatt møter med fokus på Kapitalen og andre marxistiske tekster.  222 
 223 
 224 
 225 

226 
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Bystyrearbeid 227 
 228 
Det siste året har bystyregruppen hatt en jevn aktivitet, med en relativt stabil bystyregruppe 229 
bestående av Sofie Marhaug som gruppeleder og Torstein Dahle. Varaer er Tora Finne, Marte 230 
Teigen, Mathias Furevik, Odd Arild Viste, Magne Hagesæter, og gruppesekretær er Torill Føise. 231 
Gruppen har hatt gruppemøter hver måned for å forberede bystyremøtene, i tillegg til et 232 
budsjettmøte. I løpet av året har tre av varaene vært representanter på bystyremøter. Vi ser 233 
på dette som positivt, da flere får prøvd seg. Marhaug sitter i tillegg i komitè for skole, barnehage 234 
og idrett og Dahle i komitè for helse og sosial. Også her har varaene vært inne på noen møter. 235 
 236 
Bystyret har fremdeles forbedringspotensial når det kommer til å samarbeide med 237 
partiorganisasjonen for øvrig. Det kan likevel trekkes frem at de faste representantene blant annet 238 
har innledet på medlemsmøter, og ellers samarbeidet med den digitale skrivegruppen. 239 
Rapport om det politiske arbeidet deles ut på årsmøtet. 240 
 241 

  242 
Medlemstallet har økt betraktelig i forhold til 2017.  Rødt Bergen har gått fra 250 medlemmer ved 243 
årsskiftet 2016/17 til 375 31. desember 2018. 244 
 245 
* Rødt Bergen Sør/Vest ble delt i to lag; Rødt Bergen Sør og Rødt Vest. Ved årsskiftet 2016/17 hadde Rødt 246 
Bergen Sør/Vest 118 medlemmer 247 
 248 
Det er relativt få av de nye medlemmene som har blitt aktive.  249 
 250 

251 
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Organisatorisk 252 
Torill Frøise er ansatt som gruppesekretær for Rødt Bergen, og har arbeidssted delvis på kontoret 253 
på Magistraten og delvis på Rødt-kontoret i Hans Tanks gate. 254 
 255 
Økonomi 256 
Rødt Bergen har i år byttet bankforbindelse, vår bank er nå 257 
Landkreditt,  www.landkredittbank.no banken er pr dagsdato, gebyrfri på transaksjoner vi i 258 
hovedsak benytter. 259 

Vi kommer ut med i pluss, i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak at vi har fått avstemt 260 
reskontrolister mot sentralt, differansen er inntektsført i årets resultatregnskap. Lønnsutgifter, som 261 
er vår største utgiftspost, er over budsjett det skyldes forholdsvis godt lokalt lønnsoppgjør. 262 

Rødt Bergen vokser, da vokser også transaksjoner, for at styret til enhver tid skal ha oversikt over 263 
økonomien, bør vi jobbe mot hyppigere oppdateringer av de økonomiske forhold opp mot Rødt 264 
sentralt og fylket. 265 

Ellers vises det til regnskap med noter, som vil bli sendt ut før årsmøtet. 266 
 267 

Media 268 
Rødt Bergen har også i denne perioden vært i media med ulike saker. Vi har hatt innlegg og 269 
oppslag i både BA, BT, NRK, lokalaviser og Klassekampen.  270 
 271 

Forslag til vedtak 272 

Årsmøtet tar årsberetningen til orientering 273 
 274 
 275 
Vedlegg: 276 
Årsmeldinger fra lokallagene, Bystyregruppa og Bergen Rød ungdom (ikke vedlagt 2. utsendingen 277 
da de ikke var kommet inn til kontoret) 278 



Sak 5-19 Valgreglement

Sak 5 Valgreglement for Rødt Bergen 

§ 1. Virkeområde
 Bestemmelsene gjelder ved valg av styre, valgkomitè og revisor for Rødt Bergen. Rødt sentralt 
sine vedtekter overstyrer alltid dette reglementet. 

§ 2. Styrets størrelse, sammensetning og funksjonstid
 Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. I tillegg skal det oppnevnes 
representanter fra lokallagene. Det skal i tillegg oppnevnes varaer. Det skal etterstrebes at man 
har minst 50% kvinner i styret. Styret velges på årsmøtet for et år av gangen. 

§ 2.1 Lokallagsrepresentanter
 Valgkomiteen velger en representant fra hvert lokallag med vara. I tillegg oppnevner Bergen Rød 
ungdom en representant med vara. 

§ 3. Valgkomiteens størrelse og funksjonstid
Valgkomiteen skal bestå av leder og minst to medlemmer. Det skal etterstrebes at man har minst 
50% kvinner i valgkomiteen, samt at man har en geografisk fordeling på medlemmene. 
Valgkomiteen innstilles av styret og velges på årsmøtet for ett år av gangen. 

§ 4. Revisor
 Valgkomiteen innstiller på revisor som velges på årsmøtet for et år av gangen. 

§ 5. Valgmetode
 Dersom det er flere kandidater, eller en eller flere stemmeberettigede krever det, gjennomføres 
det skriftlig valg. 

§ 6. Stemmerett 
Stemmerett har medlemmer som har vært betalende medlem i Rødt Bergen i minst tre uker, eller 
som var betalende medlem i forige kalender år. Jfr sentrale vedtekter. 

§ 7. Opprykk. Suppleringsvalg. 
Dersom en av de faste representantene trekker seg, eller av andre grunner ikke kan være 
styremedlem, rykker vara opp til fast plass. Dersom leder trekker seg, rykker nestleder opp, og det
må suppleres ny nestleder. Årsmøtet kan delegere retten til suppleringsvalg til styret i Bergen. Ved 
frafall fra styre eller valgkomitè kan også vanligvis styret supplere.

Forslag til vedtak:
Valgreglementet vedtas
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Sak 6 Økonomireglement for Rødt Bergen

Ansvarsforhold:
Årsmøtet til Rødt Bergen har det overordnete ansvaret for disponeringen av Rødt Bergen 
økonomiske midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskapet.

Styret 
Som organisasjonens utøvende organ, disponerer styret organisasjonens midler etter retningslinjer
gitt av årsmøtet. Styret er ansvarlig for:

- Å effektuere alle vedtak av økonomisk karakter.
- Organisasjonens regnskapsføring og budsjettkontroll.
- At organisasjonen har en god og effektiv økonomiforvaltning.
- Å utarbeide regnskapsrapporter og forslag til budsjett til årsmøtet.

Revisor
Revisor fører kontroll med at regnskapet er utført i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapet 
skal revideres for hvert kalenderår og legges frem for godkjenning på 
årsmøtet.

Rutiner:

Fullmakter
Styret har, ved stående fullmakt og inntil annet blir bestemt av årsmøtet, rett til å bestille varer eller 
tjenester på Rødt Bergen sine vegne i henhold til gjeldende budsjett. Ved innkjøp på over kr 500,- 
må styret fatte vedtak om dette. 

Styret tildeles prokura etter følgende retningslinjer: Prokura gis til kasserer og leder, og tildeles 
etter vedtak i styret. Hvem disse er, skal med navns nevnelse synliggjøres for hver gang et nytt 
styre tiltrer. Disse får dermed fullmakt til å disponere Rødt Bergen sin bankkonto.

Utlegg
Når styremedlemmer eller gruppesekretær har hatt utlegg som skal tilbakebetales må kvittering og 
Rødt sitt utleggsskjema leveres/sendes på mail til økonomiansvarlig så snart som mulig, og senest
2 mnd etter at innkjøpet er gjort. 

Henvisninger
Økonomireglementet skal være i samsvar med organisasjonens vedtekter og er underordnet disse.

Ikrafttredelse
Økonomireglementet vedtas på årsmøtet, og revideres en gang i året ved behov. 

Forslag til vedtak:
Økonomireglementet vedtas
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Sak 7-19    Årsplan 2019  1 

Statusrapport: Februar 2019 2 

Rødt har hatt veldig god vekst det siste året, godt hjulpet av Bjørnar Moxnes og 3 
stortingsgruppen sin standhaftige innsats på Stortinget. Vi gjør det godt på målingene 4 
nasjonalt med rekordhøye 6,2 % på TV2 kantar, og lokalt har Sofie Marhaug og Torstein 5 
Dahle satt Rødt Bergen på kartet. Ved kommunevalget i år, har vi i følge meningsmålinger 6 
mulighet til å få inn dobbelt så mange representanter som ved valget 2015. Vi er i starten 7 
av året nær ved å ha 500 medlemmer, og da er organisasjonsbygging og aktivisering av 8 
medlemmer på lang sikt viktig, for å best mulig dra nytte av vår vekst i medlemmer og 9 
stemmer. 10 
 11 

Viktige prioriteringer for 2019. 12 
For å sikre en sterk partiorganisasjon og et godt lokalvalg, vil en av Rødt Bergen sine 13 
hovedprioriteringer for 2019 være å mobilisere medlemmer og ha ekstra fokus på 14 
nyinnmeldte. Vi skal ha aktiviteter som er tilpasset ulikt aktivitetsnivå, og gi støtte til 15 
lagenes arbeid i bydelene. Målet er å ha en sterk organisasjon som ivaretar medlemmer og 16 
politisk synlighet, og på lang sikt ruster oss til å få direktemandat fra fylket ved 17 
Stortingsvalget 2021. 18 
 19 
Rødt Bergen er valgt ut til å være nasjonalt satsningsområde, og denne muligheten gir oss 20 
rom for å øke aktivitetsnivået og slagkraften i valgkampen. Fest For Folk Flest (FFFF) har 21 
blitt en tradisjon, og styret skal i år arrangere festivalen i noe større skala. Denne arenaen 22 
skal brukes til å mobilisere til politisk kamp, samtidig som det er en god møteplass for nye 23 
medlemmer.  24 
 25 
Tettere bånd til Bystyregruppen 26 
Styret i Rødt Bergen skal være Rødt Bergens politiske ansikt utad sammen med 27 
bystyregruppen. Styret skal prioritere å skrive leserinnlegg om aktuelle saker, og gjerne gå i 28 
diskusjon med de andre politiske partiene i Bergen for å tydeliggjøre Rødt sin rolle som et 29 
utfordrerparti. 30 
 31 
Styret skal ta initiativ til en diskusjon med bystyregruppa om hvilke saker vi må ha 32 
gjennomslag for, for å støtte et nytt byråd etter valget, samt ta initiativ til samtaler med 33 
venstresiden i Bergen for om mulig å koordinere krav. 34 
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Felles aktiviteter 35 
Styret skal sørge for at Rødt Bergen er synlig, og at medlemmene mobiliseres på tvers av 36 
lagsgrensene til, og deltar i, arrangeringen av 8. mars, 1.mai, Regnbuedagene, Rødt Forum 37 
m.m. Styret skal også sørge for at medlemmene mobiliseres til markeringer og 38 
demonstrasjoner som er i tråd med vår politikk.  39 
 40 
Rødt Forum 41 
Det skal være minst to Rødt forum med valgkamp som tema, og ett med internasjonalt 42 
perspektiv dette styreåret. Styret i Rødt Bergen har hovedansvar for å arrangere Rødt 43 
forum.   44 
 45 
Rødt Bergen som feministisk parti 46 
Vi må fortsette det arbeidet med å få opp kvinneandelen på grunnplanet i Rødt Bergen. 47 
Medlemsmassen vår er rimelig likt fordelt mellom kjønnene, vi klarer stort sett å ha god 48 
kjønnsbalanse i styrer og utvalg, men blant de aktive medlemmene er det stor overvekt av 49 
menn. Vi ser at kvinnene som er aktive i partiet har mange verv. For å unngå for stort 50 
arbeidspress på kvinnene som allerede er aktive, og speile den reelle kjønnsbalansen i 51 
medlemsmassen, må vi jobbe for at flere av våre kvinnelige medlemmer ønsker å bli aktiv. 52 
Det skal i styreåret arrangeres et bøllekurs i regi av Kvinnepolitisk utvalg i Rødt sentralt.  53 
 54 
Forrige styreår har Rødt Studentlag i Bergen blitt selvgående, men styret skal likevel holde 55 
et ekstra øye med laget. Dette laget er sårbart fordi medlemmene ikke er studenter i evig 56 
tid.  Styret i Rødt Bergen vil prioritere å bistå studentlaget med koordinering av aktiviteter 57 
i valgkampen og ellers i året. 58 
 59 
Valgkampsekretær og valgkamputvalg  60 
Det skal ansettes en valgkampsekretær som har overordnet ansvar for 61 
kommunevalgkampen i Bergen. Denne skal samarbeide med valgkampsekretæren i fylket. 62 
Styret i Rødt Bergen er formelt arbeidsgiver til sekretær for bystyregruppen, og 63 
valgkampsekretærene. Utlysning av stilling, stillingsbeskrivelse og god oppfølging er styret 64 
i Rødt Bergen sitt ansvar.   65 
 66 
Det skal opprettes et eget valgkamputvalg iløpet av mars 2019 som skal bestå av èn 67 
representant fra hvert lokallag, valgkampsekretær og kasserer. Utvalget skal lage en 68 
overordnet valgkampstrategi for Rødt Bergen. Utvalget har sitt eget budsjett som de kan 69 
disponere innenfor grensene, men kasserer skal ha det overordnede ansvaret.   70 
 71 
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 72 
Styret i Rødt Bergen skal i perioden prioritere følgende tiltak:  73 

 74 
x Komme med innspill til bystyregruppen i det generelle arbeidet og i forbindelse med 75 

valgkamp og budsjett 2020. 76 
x Ta initiativ til diskusjon med bystyregruppa om mulige samarbeidspartier etter 77 

valget. 78 
x Arrangere Fest for Folk Flest i samarbeid med valgkamputvalget. (før valget høsten 79 

2019) 80 
x Arrangere tre Rødt Forum i løpet av perioden 81 
x Ha et ekstra fokus på hvordan man skal aktivisere kvinner i partiet bl.a ved å 82 

arrangere bøllekurs 83 
x Bistå styret i studentlaget med koordinering av valgkamparbeid 2019 84 
x Utarbeide nye rutiner for å kontakte nye medlemmer og hjelpe lagene. 85 

 86 

I tillegg skal styret i Rødt Bergen jobbe for: 87 

 88 
-   Være bindeledd mellom lokallagene, og et forum for diskusjon om partibygging på tvers. 89 
-  Sammen med valgkamputvalget mobilisere frivillige til valgkamparbeidet, spesielt til 90 
valgbod og utdelinger.  91 
- Koordinere lokallagenes aktivitet på Rødts nasjonale aksjonsdager.  92 
- Organisere Rødt Bergens aktivitet på 8.mars, 1. mai og Regnbuedagene, i samarbeid med 93 
Bergen Rød Ungdom.  94 
-   Forvalte økonomien - sikre en sunn og god økonomi. 95 
- Ha medansvar overfor gruppesekretær. 96 
- Godkjenne, støtte og eventuelt ta initiativ til interne grupper/utvalg - eks. kvinnegruppe, 97 
skeivt nettverk og aktivistgruppe.  98 
- Jobbe for at alle Rødt Bergens arrangement er tilrettelagt for ulike behov, for eksempel 99 
opplyse om mulighet til å ta med barn på møtene, tilgjengelighet, fremkommelighet o.l.   100 
-Ta ansvar for samarbeidet med andre partier, organisasjoner og politiske bevegelser 101 
- Invitere til og legge til rette for samarbeid med Bergen Rød Ungdom. Ha minst ett felles 102 
arrangement i løpet av perioden.  103 
- Bidra til rutiner som sikrer at alle nye medlemmer får en telefon fra sitt lokallagsstyre 104 
seinest to uker etter at de har meldt seg inn. 105 
- Videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen og andre folkelige bevegelser. 106 
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-Ha skolering for det nye styret på ett av vårens styremøter, med fokus på partikultur og 107 
styrearbeid. 108 
- Legge til rette for en lagsledersamling på våren der lagslederne kan diskutere året som 109 
kommer og samkjøre sine aktiviteter. 110 
- I samarbeid med valgkamputvalget lage en flyer/kortversjon av valgprogrammet som 111 
vedtas på programmøtet. 112 
 113 
 114 
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Sak 11 Valg 

Innstilling til nytt styre, valgkomite og revisor i Rødt Bergen 

Leder: Mailiss Solheim 
Kasserer: Roy Henrik Eriksen 
Styremedlem: Åshild Austegard 
Styremedlem: Eirik Svensson 
Styremedlem: Torbjørn Monsen 
Styremedlem: Camilla Kitty Karlsen 
Vara: Hilde Losnegård 
Vara: Solbjørg Marjala 

Revisor: Frode Mannsåker 

Valgkomiteen har bestått av Åsmund Røyrvik, Terje Alnes og Maiken Andreassen 

Innstilling til valgkomitè legges frem på møtet.
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