
 

 

Invitasjon til årsmøte i Lillesand SV 

Velkommen til årsmøte i Lillesand SV! Vi vil gjerne ha med flest mulig på årsmøtet. 

• Tid: Lørdag 1. februar kl 15-17. 

• Sted: Middelskolen 

Program for årsmøtet: 

1. Årsmøte. 

2. Vi spiser suppe sammen. Kaffe, te, vann. 

3.  de som vil kan trekke videre ut i vår smukke by. 

På årsmøtet skal vi gjennom følgende saker: 

Saksliste årsmøte Lillesand SV 

1. Godkjenning av innkalling: Svenny Karlson. 
2. Godkjenning av saksliste: Svenny Karlson. 
3. Valg av dirigent. 
4. Årsberetning 2019 

a. Politisk: Gruppeleder Espen Lia og Inger Margrethe 
b. Organisatorisk: Valgkamp og temamøter. Espen Lia 

5. Politisk strategisk for 2020: Espen Lia og Inger Margrethe Stoveland 
6. Politiske uttalelser (flere kan komme) 

a. Et Lillesand å være stolt av (Miljø): Forslag Espen Lia 
b. Rein luft: Forslag June Fylkesnes (Miljø) 

7. Generell politisk diskusjon om saker som skal jobbes med i 2020 
8. Regnskap 2019: Svenny Karlson 
9. Budsjett 2020 

a. Styreseminar i januar 2020. 
10. 1. mai. 
11. Valg av valgkomité 
12. Valg av revisor 
13. Valg av delegater til fylkesårsmøte: Vi kan sende opp til 9! 
14. Valg av lokallagsstyre 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 
Valgkomite: Leder: Svenny, «Diskenspringer» Nils M. Justvik 
 
Forslag til styre i Lillesand SV 
Valgkomite: Leder: Svenny, «Diskenspringer» Nils M. 

❖ Leder: Mari Jore 
❖ Nestleder: June Fylkesnes 
❖ Sekretær: June Fylkesnes 



 

 

❖ Kasserer: Svenny Karlson 
❖ Styremedlemmer: Henrik Jagels – digitaliseringsminister med unntak for sosiale 

medier. 
❖ Valgkomite: Nils M. Justvik, Åse F. Endresen 
❖ Revisor: Elen Mona Sæsbøe 
❖ Fylkesstyrerepresentant: Tor Asbjørn – fylkesstyrerepresentant. 
❖ Bystyrerepresentant: Espen Lia – Inger Margrethe 
❖ SU-representant med møte og forslagsrett: Julia Pigao 
❖ Valgkomite: Nils M. Justvik, Åse F. Endresen 
❖ Revisor: Elen Mona Sæsbøe  

 
Årsmøtene er åpne for alle medlemmer, og vi håper du vil ta turen innom oss denne ettermiddagen! 

 

Med vennlig hilsen 

På vegne av styret 

Espen Lia 

Gruppeleder i bystyret 

  



 

 

Organisatorisk 

Valgkamp 

Evaluering foretatt på styremøte. Film. God anmeldelse fra Børresen i Lillesandsposten, ved at vi 

evnet å gjøre nasjonale saker lokale. 

Temamøter 

  

  

 

 



 

 

 

SU-lag på plass 

 

 
 

Politisk arbeid 

Bærekraftdager og Lillesand2030 

Forening for bærekraftig utvikling i samarbeid med H, Mdg, Krf, SP, kirkerådet og kultur. Flere partier 

på vei inn. Målet å utvikle samarbeidet mellom aktører i lokalsamfunnet for å utvikle byen. 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Bystyret 

1. Februar: Underskriftskampanje og behandling av motorsenter i bystyret. SEIER! 

2. Solceller i private og offentlige bygg (Signe Ann) 

3. Bærekraft inn i boligsosial handlingsplan (Inger Margrethe og Espen) 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Vedlegg 
Oppsummering fylkesstyremøter 2019 Tor Asbjørn Bekkelund 
 
12. januar 2019 ble det første møtet holdt for året, og det var det siste fylkesstyremøtet 
før fylkesårsmøtet. Møtet fant sted i Froland. 
 
Det ble holdt et åpent møte med Kim Henrik Gronert, rådgiver for flerkulturell dialog i 
Kristiansand. 
Lokallagene som var med på møtet orienterte om sine tre viktigste saker for 
valgkampen og hva som var hvert lokallags hovedsaker i budsjettarbeidet. 
 
Det var så debatt om fylkeårssmøtet som ble vedtatt og møteplan for 2019 ble vedtatt. 
 
Paul Magnus Gamlemshaug orienterte om mulighet for samarbeid med LO Østre Agder 
og det ble behandlet landsstyresaker med mer. 
 
 
 
Det andre møtet ble holdt i slutten av mars (23.03) i Vennesla hvor man inviterte 
Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter. Møtet handlet om rusomsorg og 
rehabilitering. 
 
Under fylkesstyremøtet ble det fremmet et forslag til uttalelse, av Jon Aslak Fintland: 
«Barn som streiker for klimaet er vår sjanse». 
 
Mali Steiro Tronsmoen orienterte om sakene som ble behandlet på det neste 
landsmøtet, og hvilke saker det ble forventet at vi skulle profilere oss på. 
 
Orientering fra konferanse om rettferdig klimaomstilling 
Alf Holmelid orienterte fra konferansen Broen til framtiden. Et hovedpunkt var 
rettferdig omstilling, i samarbeid med fagbevegelsen 
 
Helge Thorbjørnsen orienterte om forhandlinger med LO. 
 
Bjørg Tveter orienterte om åpent møte på Fagforeningenes hus i Arendal om 
foreldrepermisjon 27. april kl. 12. 
 
 
 
Det tredje møtet ble holdt i Arendal på Fagforeningens Hus den 18. mai uten noe 
temamøte (åpent møte før selve fylkesstyremøtet). 
 
Det ble brukt mye tid på valgkampstrategien og programmet for lokallagene. De fleste av 
lagene brukte SVs hjelpemidler. Vi i Lillesand valgte en litt annen «vei» i så måte (Espen 
og Inger Margrethe kan nok forklare dette nærmere). 
 
Lokallagene som var tilstede orienterte om planer og skoleringsbehov. 



 

 

 
Mali Steiro Tronsmoen orienterte om AUs forslag om å ha et åpent møte om 
vindturbiner. 
 
 
Den 16. juni ble det avholdt ekstraordinært fylkesstyremøte hvor temaet var 
Kunstsiloen og ekstra bevilgninger til prosjektet for å sette siloen i stand. 
 
11. august så ble det fjerde møtet avholdt i SV-huset i Kristiansand. 
 
Fylkesstyremøtet handlet utelukkende om valgkampen hvor vi øvde på standtrening 
som var til nytte for både de mindre og mer erfarne SVerne. 
 
Tor Aurebekk orienterte også om den økonomiske situasjonen for Agder SV. 
 
Det ble også vedtatt at et medlem i Kristiansand SV ønsket å stå direkte tilknyttet 
fylkeslaget og uten lokallag. Dette ble begrunnet med manglende tillit til medlemmer i 
lokallagsstyret, etter at representanten som møtte i fylkesstyret 16. juni 2019 for 
Kristiansand SV ikke stemte i tråd med et bindende vedtak gjort av lokallagsstyret 14. 
juni 2019. 
 
Vi vedtok også at Risør SVs utgifter ble dekket direkte av Agder SV. Risør er et parti som 
har vært i dvale i mange år, og vi ønsket å gi de en hjelpende hånd. 
 
 
21. september avholdt vi det femte fylkesstyremøtet for året i SV-huset i 
Kristiansand. 
 
Den første delen av møtet var en god orientering om hvordan det gikk under 
lokalvalgkampen hvor vi fikk både opp- og nedturer. Den største nedturen var da FrP 
vippet om flertallet etter å ha signert under en samarbeidsavtale med partiene på 
rødgrønn side. 
 
SV lokalt gikk fram i alle kommunene hvor det ble stilt liste. 
 
I tre av kommunene fikk vi ingen representanter inn (Evje og Hornnes, Risør og 
Birkenes). 
 
I Evje og Hornnes, Lindesnes, Lillesand og Vennesla har Rødt fått tilsammen 456 
stemmer uten å få plass i kommunestyret. I noen av disse ville en eventuell fellesliste 
kunne ha gitt flere mandater, og mer reell innflytelse lokalt. 
 
«Orientering fra kasserer om foreløpig valgkampregnskap. 
Det ser godt ut ift. budsjett. Det er budsjettert med en del mer utgifter enn det vi har 
brukt. 
Den økonomiske situasjonen for fylkeslaget med det nye fylkestinget, ser ut til å bli 
bedre enn fryktet. Vi vil kunne ha inntekter på 50-100.000 mer enn i dag.» 



 

 

 
 
Den 16. november ble det sjette og siste møtet avholdt for året. Møtet ble avholdt i 
Farsund. 
 
Før fylkesstyremøtet var det et åpent møte med Freddy de Ruiter. «Sykehusøkonomi 
etter seks år med høyrestyre – alternativer til helseforetaksmodellen». 
 
Mirell Høyer-Berntsen orienterte om hvordan det nye fylkestinget endelig ser ut, våre 
plasser i politiske utvalg, og planer og politiske prioriteringer framover. 
 
Steinar Dyrli orienterte fylkesstyret om valget, forhandlingene og konstitueringen i 
Flekkefjord, der det endte med at et lite mindretall valgte både ordfører og varaordfører 
etter at flertallet ikke fremmet noen kandidater til vervene. 
 
 
 
 
 
Lederne for utvalgene ble utfordret til å svare på følgende spørsmål: 
 
Har dere temaer fra deres politikkområde som bør tas opp på folkevalgtsamlinga 11.–
12. januar? 
Har dere temaer fra deres politikkområde som bør tas opp på fylkesårsmøtet 29. 
februar, for eksempel som uttalelse? 
Har dere andre planer for aktivitet i utvalget? 
 
Bjørg Tveter, Paul Magnus Gamlemshaug, Alf Holmelid og Espen Lia orienterte fra sine 
utvalg. 
 
Forslag til valgkamprapport ble sendt ut sammen med innkallingen. Fylkesstyret 
kom med innspill til denne. 
 
Lokallagene ble oppfordret til å utarbeide sine egne valgkamprapporter, som kan tas 
fram før neste valg for å høste av fjorårets erfaringer. Flott om de også sendes til 
distriktssekretær og kan arkiveres sammen med fylkeslagets. 
 
Valgkomiteen bedt om å foreslå en nominasjonskomité bestående av 7 personer. 
Komiteen skulle være bredt geografisk sammensatt. Nominasjonskomiteen er på plass. 
 
Vennesla SV søkte om å få dekket utgifter til valgkampbrosjyrer til kr. 2000,- Søknaden 
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