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Organisatorisk beretning 2021–22  
 

Etter årsmøtet i 2021 har følgende personer hatt tillitsverv i Agder SV: 

 

Tillitsverv   Navn     Lokallag 

Fylkesstyret: 

Leder (AU)   Inger Margrethe Stoveland  Lillesand  

Pol. nedleder (AU)  Mirell Høyer Berntsen  Arendal  

Org. nestleder (AU)  Jason A. Kannemeyer  Vennesla  

Kasserer (AU)   Kurt Henning Johnsen  Arendal  

 

Styremedlem (AU)  Linnea Solvang   Risør   

Styremedlem (AU)  Jon Aslak Fintland   Farsund  

Kvinnepolitisk leder  Amina Bitar    Arendal 

Styremedlem    Alf Holmelid    Kristiansand   

Styremedlem   Håvard Pedersen Flattum  Evje og Hornnes  

Styremedlem   Vibeke Wærn    Lindesnes 

Styremedlem   Gudrun Benestad*   Kristiansand 

 

1. vara    Fredrick Høyer-Berntsen*  Arendal 

2. vara    Paul Magnus Gamlemshaug  Arendal 

3. vara    Mali Steiro Tronsmoen  Kristiansand  

 

For fylkestingsgruppa  Morten Ekeland     

For SU    Jula Pigao 

 

*Gudrun Benestad ble innvilget fritak fra fylkesstyret i april 2021, og 1. vara Fredrick Høyer-
Berntsen møtte som fast representant resten av perioden. 
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Kvinnepolitisk utvalg 

Leder: Amina Bitar    Arendal 

Medlem: Tunne Torstveit   Arendal 

Medlem: Mali Steiro Tronsmoen  Kristiansand  

Medlem: Vibeke Wærn    Lindesnes  

Medlem: Monica Pedersen   Evje og Hornnes 

Medlem:  Randi Årikstad   Farsund 

Medlem: Frida Merete Kahlisto   Kristiansand 

 

EU/EØS-utvalg 

Leder: Paul Magnus Gamlemshaug  Arendal 

Medlem: Helge Thorbjørnsen   Froland 

Medlem: Torunn Skåltveit Olsen  Arendal 

Medlem: Per Gunnar Salomonsen  Kristiansand 

 

Miljøpolitisk utvalg  

Leder: Fredrick Høyer-Berntsen  Arendal 

Medlem:  Sølvi Gjerdal Thomassen  Lindesnes 

Medlem: Andreas Landmark   Kristiansand 

Medlem: Robin Hansson   Kristiansand 

Medlem: Tor Punsvik    Kristiansand 

Medlem: Gudrun Svensson   Kristiansand 

Medlem: Camilla Larsen   Arendal 

 

Faglig utvalg 

Leder: Alf Holmelid    Kristiansand 

Medlem: Tor Asbjørn Bekkelund*  Lillesand 

Medlem: Helge Thorbjørnsen   Froland 

Medlem: Eva Hinlo    Lindesnes 

Medlem: Jason Kannemeyer   Vennesla 

Medlem: Harald Hageland   Kristiansand 

Medlem: Alexander Liane   Vennesla 
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Medlem: Sherin Elisabeth Andreassen Farsund 

 

Internasjonalt utvalg  

Leder: Linnea Solvang   Risør 

Medlem: Natalia Harsvik   Kristiansand 

Medlem: Christoffer Blanco-Jensen*  Kristiansand 

Medlem: Pedro Arevalo    Vennesla 

Medlem: Oskar Myhr    Kristiansand 

Medlem: Jon Aslak Fintland   Farsund 

 

Inkluderingsutvalg 

Leder: Vibeke Wærn    Lindesnes 

Medlem: Anniken Thomassen   Risør 

Medlem: Anette Lilløy    Vennesla 

Medlem:  Jan Erik Johannessen  Evje og Hornnes 

Medlem: Glenn Kåre Dalholt Håland  Grimstad 

 

Studieleder og -utvalg 

Fylkeslaget har ikke hatt studieleder eller -utvalg. 

 

Landsstyrerepresentanter: 

Landsstyrerepresentant: Inger Margrethe Stoveland  Lillesand  
Landsstyrerepresentant: Mirell Høyer-Berntsen  Arendal 

1. vara:   Jason Kannemeyer   Vennesla 
2. vara:   Inger Brokka de Ruiter  Arendal 
3. vara:   Mali Steiro Tronsmoen  Kristiansand 
4. vara:    Fredrik Schulze**   Arendal 
5. vara:   Eva Hinlo    Lindesnes 

**4. vara Fredrik Schulze meldte seg ut i løpet av perioden, og Eva Hinlo tok hans plass 

 

Revisorer: 

    Jon Helge Aas   Kristiansand 

    Veslemøy Rabe   Arendal 

vara:     Mali Steiro Tronsmoen  Kristiansand 
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Valgkomité: 

Leder    Andreas Landmark   Kristiansand   

Medlem   Veslemøy Rabe   Arendal  

Medlem   Eva Hinlo    Lindesnes 

Medlem   Monica Pedersen   Evje og Hornnes  

Medlem   Tor Asbjørn Bekkelund*  Lillesand 

  

1. vara    Helge Thorbjørnsen   Froland 

2. vara    Anniken Thomassen   Risør 

 

*Tor Asbjørn Bekkelund og Christoffer Blanco-Jensen flyttet fra fylket i løpet av perioden. 

 

Organisatorisk status 
Agder SV har nå vært gjennom det første stortingsvalgåret med ny sammenslått 
organisasjon, og har nå eksistert som fylkeslag i en hel valgperiode. I likhet med resten av 
landet har naturligvis Agder SV merket konsekvensene av koronapandemien de siste to 
årene, først og fremst i form av redusert aktivitet både internt og utadrettet. Det eneste fysiske 
møtet som ble gjennomført i perioden var representantskapsmøte 13. november. 

 

Fylkesstyret, AU og representantskap 

Fylkesstyret har hatt 6 ordinære møter og 2 årsmøteforberedende møter, og behandlet 56 
saker. Samtlige av fylkesstyrets møter har vært gjennomført digitalt. Dette er både 
konsekvens av smittevern i første del av perioden, men også at fylkesstyret har flyttet sine 
møter til kveldstid og representantskapet har overtatt funksjonen med større helgemøter der 
det også inviteres en innleder.  

Representantskapet har hatt 2 møter, og behandlet 15 saker. Det første møtet i mai ble 
gjennomført digitalt, mens det andre i november ble avholdt på Lillesand Rådhus. På det 
digitale møtet var det satt av tid til et «digitalt besøk» hos Flekkefjord SV, der lokallaget fikk 
tid til å presentere aktuelle saker fra sin kommune. På møtet i Lillesand kom Sheida 
Sangtarash fra sentralstyret og innledet om den rikspolitiske situasjonen etter valget og SVs 
rolle som opposisjonsparti. 

Det har vært lagt fylkesstyremøter eller representantskapsmøter i forkant av 
landsstyremøtene, slik at saker som skal opp i landsstyret kan behandles i fylkeslaget. 

AU har hatt 7 møter og behandlet 32 saker. 
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Medlemmer og lag 

Agder SV hadde ved utgangen av 2020 672 medlemmer. Ved utgangen av 2021 har Agder 
SV 761 medlemmer, en økning på 13,2 prosent – etter en svak nedgang året før.  

Agder SV har 13 lokallag: Flekkefjord SV, Farsund SV, Lyngdal SV, Lindesnes SV, 
Kristiansand SV, Vennesla SV, Lillesand SV, Birkenes SV, Evje og Hornnes SV, Froland SV, 
Grimstad SV, Arendal SV og Risør SV.  

 

Lokallagenes medlemsutvikling: 

 

Lokallag:       Medlemmer 31/12/20:  Medlemmer 31/12/21:   Endring: Prosent: 

Flekkefjord   24   26   +2 +8,3 % 

Farsund   33   35   +2 +6 % 

Lyngdal   14   14   = = 

Lindesnes   59   65   +6 +10,2 % 

Kristiansand   242   274   +32  +13,2 % 

Vennesla   15   26   +11 +73,3 % 

Lillesand   44   48   +4 +9,1 % 

Birkenes   6   6   =  = 

Evje og Hornnes  8   9   +1 +12,5 % 

Froland   10   12   +2 +20 % 

Grimstad   35   43   +8 +22,9 % 

Arendal   134   146   +12 +9 %     

Risør    7   11   +4 +57,1%     

 

 

Oppfølging av arbeidsplanen 
Organisatoriske målsetninger og prioriteringer: 

• Øke andelen av medlemsmassen som deltar i partiaktiviteter 

Medlemsmassen har vokst mye de siste årene, til tross for en liten nedgang i 2020. Å få flere 
av de nye medlemmene til å delta aktivt vil dermed kunne styrke organisasjonen massivt. I 
valgåret 2021 har aktiviteten igjen tatt seg noe opp, etter en lang pandemi, selv om mye 
fortsatt har vært gjennomført digitalt. Når organisasjonen skulle mobilisere til valgkamp har 
det vært merkbart at vi har gått gjennom en lengre periode uten aktivitet, og lokallagene har 
rapportert om litt vekslende hell når det gjelder å mobilisere medlemmer. Noen lokallag har 
fått svært mange med på oppgaver som å dele ut løpesedler i postkasser, mens det generelt 
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har vært vanskeligere å få folk til aktiviteter der man er mer utsatt, som f.eks. stand. Det har 
på grunn av pandemien blitt arrangert mindre aktiviteter som ikke er relatert til valgkamp, som 
kunne vært et mer naturlig første skritt mot å bli aktivt partimedlem. 

• Bli mer synlige i samfunnsdebatten på Agder og bygge flere tydelige SV-profiler 

Det er ingen tvil om at vi har fått flere tydelige SV-profiler. Mange av de folkevalgte i 
kommunene er dyktige til å være synlige i sitt lokale mediebilde, og Mirell Høyer-Berntsen har 
utmerket seg som en tydelig og klar stemme både i Fylkestinget og som toppkandidat i 
Stortingsvalgkampen. Dette er også en langsiktig målsetning gjennom hele planperioden. At 
vi ved valget i 2019 økte antall kommunale folkevalgte med 60% er en veldig god hjelp i 
denne sammenheng.  

• Fortsette med åpne møter i forbindelse med representantskapsmøter 

Av de to representantskapsmøtene som ble avholdt i 2021, var det første digitalt. På dette 
møtet var det ikke avholdt et åpent møte, men et digitalt besøk hos Flekkefjord SV der 
lokallaget fikk en halvtime til å fortelle om sitt lokallag og løfte opp lokale saker. Det andre 
representantskapsmøtet ble holdt fysisk i Lillesand, og før dette møtet var det et åpent møte 
med sentralstyremedlem Sheida Sangtarash som innledet om den rikspolitiske situasjonen og 
SV rolle nå etter Stortingsvalget. 

• Etablere en fadderordning, der medlemmer av fylkesstyret får ansvar for å følge opp 
ett eller flere lokallag 

Fadderordning ble etablert på første fylkesstyremøte etter årsmøtet i 2020, og en liste over 
faddernes oppgaver ble vedtatt. Det har vært stor variasjon i hvordan fadderne har fulgt opp 
sine lokallag både første og andre år denne ordningen har vært forsøkt. Som et supplement 
til ordningen, foreslås det for neste års arbeidsplan å også holde regelmessige, mindre 
formelle møter med lokallagsledere, fylkesleder og fylkessekretær for å opprettholde god 
kontakt mellom lokallag og fylkeslag også når lokallaga ikke lenger er representert i 
fylkesstyret. 

• Besøke alle lokallag, og tilby alle lokallag styreskolering 

Det har ikke vært mulig å få til fysiske besøk hos alle lokallag det siste året, men alle lokallag 
har blitt tilbudt styreskolering og valgkampskolering, og blitt oppfordret til å gjennomføre det 
med innleder enten fra fylkeslaget eller sentralt. Det er ikke så mange lokallag som har 
gjennomført dette, men mange fulgte det digitale valgkampskoleringsopplegget fra SV 
sentralt. 

Stortingsvalget 2021: 

Stortingsvalgkampen er grundigere omtalt i en egen valgkamprapport, som også er lagt ved 
årsmøtepapirene. Selv om vi stilte to ulike lister i fylkets to valgkretser, ble valgkampen ledet 
av en felles valgkampgruppe som ble satt ned på nominasjonsmøtet. Valgkampgruppa hadde 
13 møter, 6 fram mot sommeren og 7 fra juli og fram til valget. 

Vi endte på 5,5 % oppslutning i Aust-Agder og 5,3 % oppslutning i Vest-Agder. Vi tar med oss 
at vi har hatt stabil og god framgang over tid, og gjør vårt beste valg siden 2005.  

Økonomi: 

Regnskapet bærer tydelig preg av et valgkampår, og vi hadde i 2021 et underskudd på ca. kr 
100.000. Dette er likevel langt mindre enn det budsjetterte underskuddet på kr 236.000. Dette 
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skyldes både at vi fikk 100.000 ekstra inntekter fra SV sentralt som dekket nesten hele 
utgiften for frikjøp av førstekandidatene, etter at SV fikk mer penger enn forventet av LO, og 
at vi brukte mindre enn budsjettert på noen poster. Vi brukte likevel mer enn budsjettert på 
valgkamp. Vi sparte særlig på at landsmøtet ble gjennomført digitalt, og lite brukt av postene 
styrets disp. og kurs/seminarer.  

Bindeledd til partiet sentralt: 

Fylkesleder Inger Margrethe Stoveland og Mirell Høyer-Berntsen har i denne perioden 
representert Agder SV i landsstyret, og behandling av landsstyresaker har vært fast på 
sakskartet til fylkesstyret. I etterkant av landsstyremøtene har det som hovedregel vært holdt 
AU-møter, hvor landsstyrerepresentantene har orientert. AU-referatene har blitt sendt ut til 
hele fylkesstyret med lokallagsrepresentanter.  

Fylkessekretær har ukentlige videomøter med partikontoret, og kan videreformidle 
informasjon begge veier. Fylkessekretær og politisk nestleder/1. kandidat i Aust-Agder deltok 
på valgkampsamling i Oslo i august. Det var også planlagt strategisamling i januar 2022 der 
fylkessekretær skulle deltatt, denne ble avlyst grunnet pandemirestriksjoner. 

Sosiale medier: 

Agder SVs facebookside har i underkant av 1800 følgere, en oppgang på nesten 200 det 
siste året. De fleste innleggene har en rekkevidde på et par hundre brukere, litt høyere i den 
intensive valgkampen, og gjennomgående høyere enn i 2020. De innleggene med høyest 
rekkevidde var valgkampinnlegg som også ble sponset, men disse fikk også økt organisk 
rekkevidde og nådde ut til 6-7 ganger fler enn det beste innlegget fra 2020. Det viser at 
målrettet annonsering er nødvendig for å nå et tilstrekkelig publikum på Facebook. 

Det ble høsten 2020 opprettet en instagramprofil for Agder SV, som nå har 260 følgere – 
drøyt hundre fler det siste året. Den organiske rekkevidden er foreløpig ikke særlig stor, men 
målrettet annonsering i valgkampen ble ved hjelp av denne profilen sprett på to plattformer 
der man når litt forskjellige brukere. Særlig unge kvinner er en gruppe som er mer aktive på 
Instagram enn på Facebook og også er en god velgergruppe for SV. 

Alle lokallag har blitt bedt om å oppnevne et styremedlem med hovedansvar for sosiale 
medier, i hovedsak lokallagets Facebook-side, og flere av lagene begynner å få på plass 
dette. SV Sentralt gjennomførte i slutten av 2020 en SoMe-skolering, som lokale tillitsvalgte 
ble oppfordret til å delta på. Videoopptak av skoleringen er siden blitt sendt ut til lokallaga, slik 
at de som ikke deltok også kan se. 

Aktivitet: 

Den største delen av aktiviteten i 2021 har naturlig nok dreid seg om valgkampen, og er mer 
omtalt i valgkamprapporten, men i likhet med i 2020 har aktiviteten vært redusert under 
pandemien. Merkedager som 8. mars, 1. mai og 5. juni ble markert med digitale aksjoner. 
Landsmøtet i april ble gjennomført digitalt, men Agder SVs delegasjon var samlet på SV-
huset i Kristiansand og hadde godt utbytte av dette. Våren 2021 arrangerte også fylkeslaget 
en digital møteserie med rød, grønn og blå dag, som var svært vellykket. Møtene hadde 
innledere som snakket om ulike temaer, kommentarer fra våre stortingskandidater, og debatt 
og spørsmål fra deltakerne. 


