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STYRETS ÅRSMELDING 2021. 
 
 
Styret har i 2021 bestått av: 
 
Leder: Eva-Tone Breivik   
Nestleder: Jan Refsnes 
Sekretær: Tore Haye 
Medlem: Linda Pernille Edvardsen 
Medlem:  Mette Kristine Haugvaldstad 
Medlem:  Vidar Ekehaug  
1. Vara:  Araz Hanan 
2. Vara:  Olav Levin Johansen 
I tillegg deltar gruppeleder Heidi Bjerga på styremøtene. 
 
 
Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt som nettmøte 28. januar. 18 personer deltok. Eivind 
Salen, Motvind, innledet. Vidar Ekehaug orienterte om medlemsundersøkelsen Sandnes SV 
gjennomførte høsten 2020. Årsmøtet vedtok 2 uttalelser: «Norge må verne om asylretten», 
om Arbeiderpartiets forslag til innstramminger i norsk asylpolitikk, og «På tide å styrke 
medlemsdemokratiet», om at representasjonen i SVs landsmøte må reflektere partiets 
økende medlemsmasse.  
 
Eva-Tone Breivik har representert Sandnes SV i representantskapet i Rogaland SV. Styret er 
vara. Jan Refsnes representerte Sandnes SV i valgkomiteen til Rogaland SV, med Eva-Tone 
Breivik som vara. 
 
 
Vi har hatt et aktivt år: 
 
Sandnes SV støttet i januar FO (Fellesorganisasjonen) og Fagforbundet som streiket for lik 
lønn for likt arbeid.  
 
I januar deltok Eva-Tone Breivik og Heidi Bjerga i demonstrasjon på Skurve sammen med 
Ingrid Fiskaa, for å protestere mot ASKOs utbygging av vindturbiner i Lillesand. Heidi Bjerga 
og Jan Refsnes var på en ny demonstrasjon samme sted 5.februar. Heidi Bjerga holdt appell 
begge gangene. 
 
Jan Refsnes, Linda Pernille Edvardsen, Mette Haugvaldstad, Vidar Ekehaug og Tore Haye 
representerte Sandnes SV på Rogaland SVs årsmøte som ble gjennomført digitalt 13.-14.2. 
Eva-Tone Breivik deltok som medlem i representantskapet. Heidi Bjerga deltok som 
observatør. Sandnes SV fremmet de to uttalelsene som ble vedtatt av vårt årsmøte, i  
tillegg fremmet styret i Sandnes SV uttalelsen «Nei til bombefly på norsk jord.» 
 
15. februar sluttet Sandnes SV seg til den nasjonale markeringen «Valget 2021 – et 
naturvalg». Vi hadde bål ved Stokkelandsvatnet. Ingrid Fiskaa holdt appell. 
 
8.mars-arrangementet på Sandnes ble gjennomført digitalt, og ble streamet av 
Sandnesposten. 19 organisasjoner deltok. Heidi Bjerga var leder av arrangementskomiteen 
 
Vidar Ekehaug holdt innlegg om innstramminger i asylpolitikken 17.mars på møte i RIA 
(Rettferdighet I Asylpolitikken).  
 
Vi arrangerte strandrydding på Grødaland søndag 11. april med 14 deltakere og en hund.  
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1. mai i Sandnes ble arrangert digitalt. Ingrid Fiskaa holdt appell. Vi hadde digital parole: «En 
mer human asylpolitikk nå!». 
 
Vi arrangerte digitalt møte med tema «Hvordan har korona-situasjonen påvirket barn og 
unge i Sandnes?» 20. mai. Hjerte for Sandnes, Ungdomsteamet  og Fellesorganisasjonen 
var innledere. Det var 18 deltakere. 
 
Eva-Tone Breivik var delegat på SVs landsmøte 23-25. april. Heidi Bjerga deltok for 
Rogaland SV. Vidar Ekehaug var delegat fredag. Etter møtet skrev Vidar Ekehaug en 
oppsummering som ble sendt til medlemmene. 
 
Eva-Tone Breivik, Vidar Ekehaug og Heidi Bjerga deltok på Rogaland SVs valgkampsamling 
29-30. mai. 
 
Vi arrangerte medlemstur til Kalberg 30. mai for å gjøre oss kjent med planene om bygging 
av datasenter og batterifabrikk. Ingrid Fiskaa var los sammen med Øystein Nereng fra Vern 
Kvernaland og Time SV. Vi var totalt 11 deltakere. 
 
Tore Haye deltok på folkemøte arrangert av Vern Kvernaland 10. juni, om utbyggingen på 
Kalberg. 
 
Heidi Bjerga holdt hilsningstale via Teams på årsmøtet til Motvind Sørvest 13. juni. 
 
Vi markerte Happy Pride på Facebook 21. juni. 
 
18. august arrangerte vi Sosialistisk Venstreparty i Sandvedparken, med 24 deltakere. Vi 
serverte boller fra Parkkafeen, og rød og grønn brus. Ingrid Fiskaa deltok. 
 
Eva-Tone Breivik holdt appell på Antirasistisk Fronts markering for valgkamp fri for rasisme 
28. august. 
 
2.september stod vi på stand i Sandvedparken der Forum for Natur og Friluftsliv arrangerte 
valgdebatt om vindkraft og natur. Ingrid Fiskaa deltok i debatten. 
 
Styret gjennomførte en medlemsundersøkelse i juni for å kartlegge hvilke saker 
medlemmene var mest opptatt av, og for å registrere medlemmer som ville delta i 
valgkampen. Under valgkampen stod vi på stand 6 lørdager, med godt besøk. Vi 
gjennomførte også en kampanje på Facebook som startet med «Bruk stemmeretten, stem 
SV» da forhåndsstemmingen begynte, og fortsatte gjennom valgkampen med med bilder av 
10 sentrale SVere i Sandnes. Vårt viktigste mål, Ingrid Fiskaa på Stortinget, ble nådd. Vi fikk 
2028 stemmer, dette er 5 % av stemmene i Sandnes, og er en framgang på 1.2 
prosentpoeng fra forrige valg. 
 
Vi deltok med bål i Motvind Sørvest sin vardebrenning 7. oktober. 
 
Eva-Tone Breivik deltok på Manifest-konferansen i Stavanger 29. oktober.   
 
Eva-Tone Breivik og Vidar Ekehaug deltok på høstkonferanse 30.10. 7 fra Sandnes deltok. 
 
Vi stilte oss bak om Antirasistisk Fronts krystallnattmarkering 9.11. Jan Refsnes deltok. 
 
10. november holdt vi medlemsmøte med Erik Thoring fra Naturvernforbundet. 10 personer 
deltok. 
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I løpet av året har vi hatt flere leserinnlegg i avisene.  
-Heidi Bjerga i Sandnesposten 8. mars: «Vi kan ikke vente til 2071» 
-Vidar Ekehaug, med Ingrid Fiskaa som medforfatter, i Aftenbladet 6.mai: «Norge må verne 
om asylretten» 
-Tore Haye i Aftenbladet 3. juni: «Restaurering av natur er viktig» ifm. Verdens Miljødag. 
-Vidar Ekehaug og Heidi Bjerga i Sandnesposten 20. juni: «Vi må rive murene» ifm. Verdens 
Flyktningedag 
-Heidi Bjerga i Aftenbladet 30. juli: «Unnskyld» 
-Olav Levin Johansen i Sandnesposten 10. august: «ABE-reformen som samfunnsbærer» 
-Eva-Tone Breivik i Aftenbladet 12. august: «Arveavgift bekjemper ulikhet» 
-Linda Edvarsen i Sandnesposten 19. august: «Å kunne smile til verden» 
-Tore Haye i Aftenbladet 30.september: «Sandnes må få på plass et arealregnskap» 
 
Vi har nå gruppe- og styremøter digitalt, eller på rådhuset. Det har vært avholdt 11 ordinære 
styremøter i 2021.  
 
Medlemstallet i Sandnes SV økte betraktelig i 2021. Per 31.12 hadde vi 141 medlemmer. 
 
I 2021 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 2022 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 


