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Styrets årsmelding 2022 
 
Styret har i 2022 bestått av: 
 
Leder:  Vidar Ekehaug   
Nestleder: Jan Refsnes 
Sekretær: Tore Haye 
Medlem: Eva-Tone Breivik   
Medlem:  Mette Kristine Haugvaldstad 
Medlem:  Araz Hanan  
Vara:  Linda Pernille Edvardsen 
 
Martine Umutesi Vanderheyden-Lundahl ble valgt som styremedlem av årsmøtet, men trakk 
seg i mai fordi hun ikke hadde kapasitet til å delta i styret. Styret vedtok 16. juni at 
varamedlem Araz Hanan gikk inn som ordinær styremedlem. 
 
Gruppeleder Heidi Bjerga har deltatt på styremøtene. 
 
Årsmøtet i Sandnes SV ble avholdt som nettmøte 17. januar. 19 personer deltok. Innledning 
var ved Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for Rogaland, Stortingets 5. visepresident og 
medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen. Årsmøtet vedtok 2 uttalelser: «Barnas beste må 
prioriteres høyere i utvisningssaker» og «Naturkrisen må stoppes». 
 
Vidar har representert Sandnes SV i representantskapet i Rogaland SV. Styret er vara. Jan 
har representert Sandnes SV i valgkomiteen til Rogaland SV, med Eva-Tone som vara. 
 
 
Vi startet et aktivt år ved at Sandnes SV sluttet seg til Jemane-dagen 8. januar. 
 
I februar var det fylkesårsmøte på Bryne. Vidar, Jan, Tore, Martine og Mette representerte 
Sandnes SV. I tillegg deltok Eva-Tone som medlem i representantskapet, Heidi som 
gruppeleder for fylkestingsgruppa, og Araz, Nina Stokke, og Fraol Siyoum som observatører. 
Fylkesårsmøtet vedtok de to uttalelsene fra Sandnes SVs årsmøte. I tillegg vedtok 
fylkesårsmøtet uttalelsen «Forsand hører hjemme i Strand» som ble foreslått av Heidi og 
Anniken Heimdal Tjøstheim (Strand SV). 
 
Heidi deltok i februar i markering for demokratisk styring av strømprisen, arrangert av LO. 
Vidar og Heidi deltok også på medlemsmøte i Stavanger SV med stortingsrepresentant Grete 
Wold, der blant annet flyktning- og asylpolitikk var tema. 
 
8. mars-arrangementet i Sandnes var vellykket, med rundt 150 deltakere. Appell fra en 
ukrainsk og en russisk kvinne gjorde inntrykk.  Heidi var leder av arrangementskomiteen. 
 
I april deltok Heidi da Stavanger SV hadde besøk av Mona Fagerås, transportpolitisk 
talsperson i SV. Vidar stilte i debattmøte i Folken om baseavtalen med USA, og deltok 
sammen med Jan i markering på Sola mot baseavtalen. Vidar deltok og i 
lokallagskonferansen i Stavanger. 
 
Flere fra styret var på 1. mai-frokosten i Folkets Hus. Eva-Tone var vår representant i 1.mai-
komiteen. Videre i mai besøkte vi SEARCH biomedisinsk forskningssenter på Høyland, og vi 
arrangerte strandrydding på Reime, der 9 strandryddere fikk fjernet en god del plast. Tore 
deltok på møte arrangert av UiS og Norsk klimastiftelse: Hvordan løse klimakrisen uten å 
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ødelegge naturen, og var også med på markering mot Kalberg-utbyggingen med Vern 
Kvernaland og Motvind. 
 
Vi gjennomførte en morgenaksjon på FNs Miljødag 2. juni, der fire fra styret delte ut 
løpesedler på Ruten. I juni hadde vi også medlemsmøte i Sandvedparken med boller og brus, 
for å få innspill til arbeidsprogrammet. Det var med i alt 10 deltakere. Araz og Eva-Tone 
deltok på informasjonsmøte om skolestruktur på Riska. I juni sendte styret inn en liste med 
innspill til arbeidsprogramkomitéen i Rogaland SV. Vi sendte også seinere en rekke 
endringsforslag til arbeidsprogramkomiteens forslag. 
 
Flere fra Sandnes SV, både medlemmer og styremedlemmer deltok i Pride-markering 27. 
august. Heidi og Tore deltok også i august i møte om jordvern, arrangert av Time SV, på 
Bryne. 
 
I september holdt Heidi appell på antirasistisk fronts demonstrasjon mot SIAN i Stavanger. 
Vidar deltok i lokallagsseminar om forberedelse til valgkamp, arrangert av Rogaland SV. 
 
I oktober sendte styret innspill om å prioritere flyktninger til forhandlingene om statsbudsjettet. 
Jan deltok på debatt på FNs internasjonale eldredag. Heidi og Eva-Tone deltok i folkemøte 
om skolestruktur i Sandnes sentrum. Heidi holdt appell i Stavanger i støttemarkering for 
Mahsa Amini mot det totalitære regimet i Iran. 
 
Vi fikk gode medieoppslag i oktober om Nina og Heidi i forbindelse med 
nominasjonskomiteens pressemelding om toppkandidatene til kommunestyrelisten. Vidar var 
på prinsipprogramkonferanse i Oslo. Jan deltok på støttemarkering for streikende i 
utdanningsforbundet og fagforbundet. 
 
På Rogaland SVs høstkonferanse og nominasjonsmøte i Haugesund deltok Eva-Tone, Mette, 
Araz, Ebbe Helberg, og Lars Erik Hoff som delegater fra Sandnes SV. Anders Refsnes var 
med som observatør. Vidar var med som medlem i representantskapet.  
 
Vi tilsluttet oss markering for krystallnatten 9. november. Heidi hadde også møte med 
mållaget i Sandnes om språkbruksplan i kommunen i november. I slutten av november 
sendte vi innspill fra styret til den sentrale valgkomiteen i forbindelse med ledervervet i SV, 
der vi spilte inn Kirsti Bergstø som ny leder, og Torgeir Knag Fylkesnes og Ingrid Fiskaa som 
henholdsvis 1. og 2. nestleder. 
 
24. november arrangerte vi nominasjons- og arbeidsprogrammøte der nominasjonsliste og 
nytt arbeidsprogram ble vedtatt. Jan har vært leder for nominasjonskomiteen, og Mette, 
Linda, Lars Erik Hoff, og Ernst Schønborg har deltatt. Heidi har ledet 
arbeidsprogramkomiteen. Medlemmer har vært Jan, Tore, Vidar og Eva-Tone.  
 
De øverste kandidatene på nominasjonslista er: 
1 Nina Birgitte Stokke 
2 Heidi Bjerga 
3 Ebbe Helberg 
4 Anders Johan Refsnes 
5 Astrid Rommerud 
6 Fraol Siyoum 
7 Elin Dalen-Rasmussen 
8 Jan Kåre Øverland 
9 Araz Hanan 
10 Eva-Tone  Breivik 
De to første plassene er kumulerte. 
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I desember kunne vi notere en ny god meningsmåling i Sandnesposten, 7.5 %. Dette er 3 
prosentpoeng mer enn valgresultatet i 2019. 
 
I løpet av året har vi også hatt leserinnlegg i avisene:  
-Tore i Aftenbladet 13. januar: «Brevduen, i Sandnes får vi det til» 
-Heidi i Aftenbladet 2. mars: «Å gi bøndene full kompensasjon handler om matsikkerhet» 
-Heidi i Aftenbladet 8. mars: «Likestilling i dag for en bærekraftig morgendag» 
-Heidi og Jan i Aftenbladet 27. mai: «Håp for matjorda i Sandnes? Ja, hvis Senterpartiet får 
bedre venner»  
 
 
Vi har avholdt 11 ordinære styremøter i 2021.  
 
Medlemstallet har i løpet av 2022 sunket fra 141 til 132. Vi fikk 8 nye medlemmer samtidig 
som 17 medlemmer valgte å avslutte medlemskapet. Av de som har gitt tilbakemelding på 
hvorfor de avslutter medlemskapet er det varierende årsaker. Noen sier de ikke har råd til 
medlemskontingenten på grunn av dyrtiden vi er inne i nå. Andre har vært uenige med SV i 
enkeltsaker som er viktige for dem, mens andre sier de har skiftet parti. Styret håper vi kan 
bruke valgkampen i 2023 både til å mobilisere velgere og til å verve flere nye medlemmer. 
 
I 2022 har vi hatt et tett og godt samarbeid med bystyregruppen. Styret har arbeidet godt 
sammen, og har lagt vekt på bedre kommunikasjon med medlemmene. Vi er alltid åpne for 
innspill og deltakelse fra våre medlemmer, og i 2023 ønsker vi å legge til rette for enda flere 
kanaler og muligheter for å ha gode politiske diskusjoner blant medlemmer. 
 
Vi håper at 2023 blir et aktivt år for Sandnes SV, der vi får møte mange av medlemmene 
våre. Vi håper på medlemsvekst og økt representasjon i kommunestyret. 
 
 
For styret, 
Vidar Ekehaug 
Leder 

 


