Mandat for distriktspolitisk utvalg
Trøndelag SVs distriktspolitiske utvalg skal bidra til å videreutvikle og sikre at SV har en
kortreist distriktspolitikk. Utvalget bestemmer selv hvilke saker de ønsker å behandle, men
styret og andre organ i Trøndelag SV kan be om innspill i aktuelle saker. Utvalget bør knytte
seg opp til det nasjonale arbeidet med utvikling av distriktspolitikk i SV.
Utvalget kan bestå av opptil 9 medlemmer. Utvalget konstituerer seg selv, men kan be om
innspill til nye medlemmer fra styret eller andre organ i Trøndelag SV. Så langt som mulig
skal utvalget representere mangfoldet og ulike næringer i Trøndelag. Kjønnsfordelingen skal
følge SVs vedtekter. Ved eventuelle uenigheter om sammensetting, kan styret i Trøndelag SV
vedta sammensettingen.
Utvalget skal legge til rette for digital deltakelse på alle møter, men bør fortrinnsvis møtes
fysisk to ganger i året. Utvalget bør vurdere å arrangere temamøter og/eller åpne møter.
Utvalget skal etterstrebe konsensus. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede, men utvalget kan møtes og arbeide når færre er til stede. En ikkebeslutningsdyktig gruppe står fortsatt fritt til å gi innspill i saker til f.eks. fylkesstyre og
fylkestingsgruppe, men det skal eventuelt presiseres dersom kun en mindre del av utvalget
deltok.
Utvalget står fritt til å uttale seg som når det er relevant, men styret i Trøndelag SV skal
varsles dersom det planlegges uttalelser i media som bryter med eller utfordrer vedtatt
politikk. Utvalget skal inkluderes i arbeidet med valgprogram for Trøndelag SV.
Utvalget står fritt til å opprette undergrupper som arbeider med spesifikke tema. Utvalget står
fritt til å knytte til seg ytterligere ressurser i dette arbeidet.
Utvalget har ikke et eget budsjett, men får dekket kostnader gjennom midlene Trøndelag SV
setter av til utvalgsarbeid. Alle kostnader skal avklares med leder og/eller kasserer på
forhånd. Utvalget kan også ved avtale få bistand av fylkessekretær.
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