
Forslag nr. Forslagsstiller: Fra linje: Til linje: Ditt forslag: INNSTILLING

1 Alf Holmelid 30
Legge til etter linje 30: "På kort sikt må prisstøtten 
forlenges og forbedres." Vedtas.

2 Ørjan Sollie 34

Støtter Alf Holmelids forslag om å legge til "På kort 
sikt må prisstøtten forlenges og forbedres.", men 
denne setningen bør stå på slutten av linje 34, ikke 
linje 30. Avvises. 

3 Mali Steiro Tronsmoen 36 37

Endre siste setning etter komma til:

, men disse må i langt større grad gjøres tilgjengelig 
for folk med trang økonomi. Vedtas.

REDFORSLAG 64 Kulepunktet strykes

4 Bjørg Tveter 90 91
Endre siste setning til "Agder SV krever innføring av 
samtykkelov nå" Vedtas.

5 Atle Oanes 97 98

"Porno er voldelig og ekstremt, og derfor med på..." 
erstattes av: "Voldelig og undertrykkende porno er 
derfor med på..." Avvises. 

6 Anija Wormsen 161 162

Forslag om endring i U6, linje 161-162

Endres til " relevante tilbud som er for alle" Vedtas.

7 Lindesnes SV 163 179

Linjenummer 163 endres til "Ingen nye havbaserte 
anlegg for lakseoppdrett i Agder." Tilsvarende 
endring gjøres på linje 179 Avvises til fordel for RED-1



RED-1 163 179

"Ingen nye sjøbaserte anlegg for lakseoppdrett i 
Agder." Tilsvarende endring gjøres på linje 179. 
Red kom innstiller på at uttalelsen vedtas, og 
landbasert oppdrett tas opp som tema i 
representantskapet i Agder SV

8 Mali Steiro Tronsmoen 217 218
Stryk bombepunktet om behandling mens man 
venter på svar på asylsøknad. Avvises til fordel for RED-2  

9 Anne Gurine Hegnar 217 218 Ta bort linje 217 og 218 Avvises til fordel for RED-2

RED-2 217 218

Agder SV vil arbeide for å sikre transpersoner 
medisinsk oppfølging og vurdering av passende 
behandling mens man venter på svar på 
asylsøknaden.  

Red kom innstiller på å 
vedta alle uttalelsene med 
årsmøtets endringer. 
Uttalelsene tas opp i det 
nye fylkesstyrets første 
møte. Der avgjøres det 
hvordan man skal jobbe 
videre med uttalelsene.


