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STYRETS ÅRSMELDING 2019. 
 
 
Styret har i 2019 bestått av: 
 
Leder: Eva-Tone Breivik   
Nestleder: Jan Refsnes 
Sekretær: Tore Haye 
Medlem: Nina Eltervåg 
Medlem:  Mette Kristine Haugvaldstad 
Medlem:  Arvid Erga 
Vara: Olav Levin Johansen   
Vara:  Eirin Aske 
 
I juni meldte Arvid Erga seg ut fra SV. Olav Levin Johansen gikk inn som ordinært 
styremedlem.  
 
Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt 23. januar i Folkets hus, Sandnes, med 20 deltakere. 
Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV, innledet. På årsmøtet ble Sandnes 
SVs 50-års jubileum markert. 
 
Eva-Tone Breivik har representert Sandnes SV i representantskapet i Rogaland SV. Styret er 
vara. I 2019 har Nina Eltervåg, Eirin Aske, Jan Refsnes og Tore Haye møtt som vara. 
 
Arvid Erga representerte Sandnes SV som leder av valgkomiteen til Rogaland SV. Nina 
Eltervåg var vara. På grunn av at Arvid Erga meldte seg ut, og Nina Eltervåg har flyttet, har 
Sandnes SV ikke deltatt i valgkomiteen dette året. 
 
Nina Eltervåg, Eirin Aske, Mette Haugvaldstad, Arvid Erga, Jan Refsnes, Tore Haye og Eva-
Tone Breivik representerte Sandnes SV i Rogaland SVs årsmøte. Vi leverte en uttalelse til 
årsmøtet: Krise på greske øyer, hjelp flyktningene! Uttalelsen ble vedtatt og besluttet sendt til 
landsmøtet. Nina Stokke, Olav Wiik, Araz Hanan, og Heidi var observatører.  
 
Eva-Tone Breivik var delegat på SVs landsmøte. Jan Refsnes og Mette Haugvaldstad var 
observatør/vara. Heidi Bjerga deltok som delegat for Rogaland SV.  
 
Flere hundre møtte i 8.mars-arrangementet på Sandnes, som i år var på hotell Residence. 
Heidi Bjerga var leder for arrangementskomiteen. 
 
Vi gjennomførte tre morgenaksjoner våren 2019: 24. april, og 7. mai, med tema 
Sandnesmarka, og 5. juni, Verdens miljødag. Eirin Aske og Heidi Bjerga stod for løpesedler 
 
 
Eva-Tone Breivik deltok i planlegging og gjennomføring av 1.mai-arrangementet på 
Sandnes. Heidi Bjerga holdt appell i Langgata 
 
4. mai arrangerte vi strandryddedag på Reime, og samlet inn mye plast og annet avfall.  
 
12. mai deltok flere fra Sandnes SV i vindmølleaksjon på Sandnes, arrangert av 
Turistforeningen. 
  



SANDNES	SV.	ÅRSMØTE	2020		
VEDLEGG	1	

 

 
Vi holdt kandidat- og styresamling på rådhuset 20.mai for å forberede valgkampen. 
Hovedpunktene i valgkampen ble gjennomgått: 

• Rettferdig fordeling 
• Klima/miljø 
• Vern av matjord/Sandnesmarka 
• Arbeidsliv 

Styret ble oppfordret til å skrive leserinnlegg. Olav Levin Johansen skrev " Et kunnskapsrikt 
folkeslag" og "Verdiene likhet, likeverd og menneskerettigheter», og Eva-Tone Breivik: " Ja til 
leksefri skole!" og "Ingen barn i Sandnes skal vokse opp i fattigdom" 
 
Vi arrangerte ringedag 26. mai, og ringte alle medlemmene for å oppmuntre til å bidra i 
valgkampen 
 
6. juni arrangerte vi åpen temakveld om barnevern. Stian Amadeus Antonsen, aktiv SVer, 
fortalte en "Solskinnshistorie fra barnevernet i Sandnes". 
 
Til valgkampen ble felles husstandsbrosjyre med Rogaland SV sendt til alle husstander. 11  
SVere ble promotert på Facebook. 
 
Vi var på plass i Langgata under Sandnesugå 15. juni, i forbindelse med Bonden i Sentrum 
24. august, og under byfesten 7. september. I tillegg hadde vi stand 3. 10. 17. og 31. august. 
Kandidatene holdt appell i Langgata 7. september. Vi delte ut sjokoladehjerter og løpesedler 
om Sandnesmarka og anstendig arbeidsliv. Det var mange deltakere, godt oppmøte og 
mange interesserte, spesielt de siste gangene.  
 
Valgresultatet var 4,5 %, 2,1 prosentpoeng mer enn forrige valg. Vi fikk inn 2 representanter i 
bystyret og er representert i formannskapet og flere utvalg. Det gode valgresultatet ble feiret  
23. oktober.  
 
Vi har sendt inn to høringsuttalelser. Til kommunen: Godtgjørelse til ordfører, og til Olje- og 
energidepartementet: Nasjonal ramme for vindkraft på land. 
 
Vi har nå gruppe- og styremøter på rådhuset. Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter i 
2018. Medlemmene har vært invitert til styre- og gruppemøtene. 
 
Medlemstallet i Sandnes SV økte betraktelig i 2019. Per 31.12 hadde vi 124 medlemmer. 
 
I 2019 har vi hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen. Styret har arbeidet godt 
sammen, og vi er alltid åpne for innspill og deltakelse fra våre medlemmer. 
 
Vi håper at 2020 blir et aktivt år for Sandnes SV, der vi får møte mange av medlemmene 
våre. Vi håper også at medlemsveksten fortsetter. 
 
 
For styret, 
Eva-Tone Breivik 
Leder 
 
 
	


