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STYRETS ÅRSMELDING 2020. 
 
 
Styret har i 2020 bestått av: 
 
Leder: Eva-Tone Breivik   
Nestleder: Jan Refsnes 
Sekretær: Tore Haye 
Medlem: Linda Pernille Edvardsen 
Medlem:  Mette Kristine Haugvaldstad 
Medlem:  Vidar Ekehaug  
Medlem:  Eirin Aske 
Vara:  Araz Hanan 
Vara:  Olav Levin Johansen 
 
 
Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt 29. januar i Folkets hus, Sandnes, med 23 deltakere. 
Karin Andersen Stortingsrepresentant for SV og leder av kommunal- og forvaltnings-
komiteen, innledet. Eva-Tone Breivik holdt minneord over Aastein Aase og Richard Konrad, 
som begge gikk bort i 2019. 
 
Årsmøtet vedtok 3 uttalelser: En moderne gresk tragedie om situasjonen i flyktningleirene i 
Hellas, Fjern nemndene om abortnemndene, Stopp raseringen av naturen om 
nedbygging av naturen for energiproduksjon. 
 
Eva-Tone Breivik har representert Sandnes SV i representantskapet i Rogaland SV. Styret er 
vara.  
 
Eva-Tone Breivik representerte Sandnes SV i valgkomiteen til Rogaland SV 
 
Jan Refsnes representerte Sandnes SV i nominasjonskomiteen i Rogaland SV 
 
Jan Refsnes, Tore Haye, Mette Haugvaldstad, Vidar Ekehaug og Linda Pernille Edvardsen 
representerte Sandnes SV på Rogaland SVs årsmøte i Sauda 14-16. februar.  
Eva-Tone deltok som representantskapsmedlem, Heidi Bjerga deltok for Rogaland SV. 
Gerardo Osorio Diaz ble av årsmøtet valgt som kasserer i Rogaland SV. 
3 uttalelser fra Sandnes SV ble behandlet av årsmøtet: En moderne gresk tragedie, Stopp 
raseringen av naturen og Stopp utsendelsen av Nour Bitar. 
 
Det var fullt hus på 8.mars-arrangementet på Sandnes, som også i 2020 var på hotell 
Residence. Heidi Bjerga representerte Sandnes SV i arrangementskomiteen og ble valgt 
som leder. Fagforbundet fikk blomster i forbindelse med deres 100-års-jubileum. 
 
Planlagt strandrydding våren 2020 ble ikke gjennomført pga pandemisituasjonen. 
 
1.mai ble i hovedsak gjennomført digitalt, men Heidi Bjerga hedret arbeidsveteranene i 
Sykehusparken. Vi bidro med parolen "Evakuer barna fra Moria-leiren nå!". 
 
Eva-Tone Breivik har skrevet et opprop vedrørende mindreårige flyktninger. Oppropet ble 
også utgitt som leserinnlegg i Sandnesposten 
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I forbindelse med Miljødagen 5. juni hadde Tore Haye leserinnlegg i Aftenbladet og 
Sandnesposten om arealbruk og tap av naturmangfold i Sandnes kommune. 
 
Vi arrangerte medlemsmøte på Zoom 10. juni. Vidar Ekehaug har arbeidet for FNs 
høykommissær og fortalte om sitt arbeid med flyktninger i Afrika.  
 
I juli holdt Heidi Bjerga appell i Motvinds markering mot vindkraft i Langgata 
 
Heidi Bjerga og Araz Hanan var med på markering for Moria i Stavanger 17. september. 
 
Sandnes SV sendte i oktober innspill til SVs alternative statsbudsjett.  
 
Vi arrangerte medlemstur fra Ur-Eikeland til Voren 18 oktober, en fin tur der vi så traseen til 
planlagt E-39, og hadde god utsikt til vindturbinene på Vardafjell. 
 
Sandnes SV bidro med 20 kroner per medlem til TV-aksjonen som i 2020 gikk til WWFs 
arbeid for å bekjempe plast i havet. 
 
Vidar Ekehaug og Eva-Tone Breivik deltok på valgkampforedrag med Kristian Fjellanger i 
september. 
 
Eva-Tone Breivik, Heidi Bjerga, Tore Haye, Mette Haugvaldstad, Vidar Ekehaug og Jan 
Refsnes deltok på Rogaland SVs nominasjonsmøte/høstkonferanse. Linda Edvardsen og 
Olav Levin Johansen var observatører. Ingrid Fiskaa ble valgt som førstekandidat til 
stortingsvalget 2021. 
 
26. november arrangerte vi digitalt medlemsmøte med Ingrid Fiskaa, der hun fortalte om 
arbeidet med SVs arbeidsprogram for 2021-2025. I etterkant av møtet har styret levert en 
rekke endringsforslag til det foreslåtte arbeidsprogrammet. 
 
Vi gjennomførte en vellykket markering for Moria 28. november ved å sette ut 50 par sko 
foran rådhuset. Dette var en del av en landsomfattende markering. Eva-Tone Breivik holdt 
appell. Bilder, plakater med #50erikkenok, og appell ble lagt ut på nett. SJOKK, Sosialistisk 
kor, bidro med digital korsang som også ble lagt ut. Aksjonen fikk omtale i Aftenbladet og 
Sandnesposten. IKFF Sandnes, Rødt Sandnes, SJOKK – Sosialistisk kor, Open Hands For 
You og RIA – Rettferdighet i asylpolitikken stilte seg bak arrangementet. 
 
I november sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge medlemmenes interesser, 
hva de er opptatt av, hva de kunne tenke seg å bidra med. Hensikten er å legge til rette for 
større aktivitet blant medlemmene. Spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp i 2021. 
 
Eva-Tone Breivik sendte i november en støtteerklæring til Heismontørenes fagforening, på 
vegne av styret i Sandnes SV. Bakgrunnen var avskjedigelsen av Schindlers tillitsvalgte 
Alexander Jordnes 
 
I løpet av året har vi hatt flere leserinnlegg i avisene.  
-Jan Refsnes i Aftenbladet: Sandnes bør innføre eiendomsskatt 
-Heidi Bjerga i Aftenbladet: Utsikten fra Høg-Jæren gjør meg fortvilet.  
-Eva-Tone Breivik i Aftenbladet: Ungdomsteamet må styrkes, ikke kuttes. 
-Heidi Bjerga i Aftenbladet: At Norge skal ta imot 50 flyktninger fra Morialeiren, er ikke nok 
-Eva-Tone Breivik i Sandnesposten: Sandnes kommune må ta imot barnefamilier fra greske 
flyktningleirer 
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Vi har nå gruppe- og styremøter digitalt, eller på rådhuset. Det har vært avholdt 10 ordinære 
styremøter i 2020. Medlemmene har vært invitert til styre- og gruppemøtene. 
 
Medlemstallet i Sandnes SV økte betraktelig i 2020. Per 31.12 hadde vi 128 medlemmer. 
 
I 2020 har vi hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen. Gruppeleder har deltatt på 
styremøtene. Styret har arbeidet godt sammen, og vi er alltid åpne for innspill og deltakelse 
fra våre medlemmer. 
 
Vi håper at 2021 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 


