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Arbeidsplan for Sandnes SV 2023 
 

Styrets forslag til årsmøtet 26. januar 2023 

Hovedmålet for Sandnes SV i 2023 er å gjennomføre en god valgkamp og bidra til at målene i 

Sandnes SVs valgkampstrategi blir nådd. 

 

Mål 

• Vi skal ha minst tre representanter i Sandnes kommunestyre etter valget. 

• Vi skal ha minst 150 betalende medlemmer ved årsslutt. 

• Vi skal legge til rette for at mer enn 25% av medlemmene deltar i en eller flere 

aktiviteter i løpet av året. 

• Vi skal ha politisk gjennomslag for prioriterte saker i arbeidsprogrammet. 

• Vi skal være en synlig aktør som viser godt igjen i bybildet og i lokale medier. 

• Vi skal ha et godt samarbeid med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre 

interesseorganisasjoner. 

• Vi skal være en aktiv bidragsyter til fylkeslaget og resten av partiet, både politisk og 

organisatorisk. 

Tiltak 

• Være med å arrangere 8.mars-markering. 

• Være med å arrangere 1.mai-arrangement. 

• Markere miljødagen 5. juni. 

• Markere Verdens Flyktningedag 20. juni. 

• Støtte og delta i Pride-markering i Sandnes. 

• Være med på strandrydding i regi av Jæren Friluftsråd. 

• Arrangere minst to morgenaksjoner. 

• Delta aktivt på aktuelle markeringer. 

• Være aktiv i pressen gjennom leserbrev og oppslag om aktuelle politiske saker. 

• Arrangere medlemsmøter og medlemsturer med aktuelle tema knyttet til hovedsakene 

i arbeidsprogrammet. 

• Drive målrettet og oppsøkende arbeid for å verve nye medlemmer, spesielt blant 

mennesker med minoritetsbakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne, og folk 

som er aktive i fagbevegelsen. 

• Jobbe systematisk med å inkludere (nye) medlemmer og senke terskelen for å 

engasjere seg i SV. 

• Holde medlemmer godt oppdatert om politiske og organisatoriske saker 

• Legge til rette for flere kanaler hvor medlemmer kan delta i politiske og 

organisatoriske diskusjoner. 

• Jobbe aktivt med de prioriterte sakene i arbeidsprogrammet. 

• Følge opp sakene SV fremmet i budsjettforslaget i utvalg og kommunestyret. 

• Delta aktivt på møter, prosesser og arrangement i regi av fylkeslaget. 

• Delta på SVs landsmøte og bidra til at Sandnes SV og Rogaland SV får gjennomslag 

for prioriterte saker. 


