Nominasjonskomité 2023
Vedtak: Medlemmer av komiteen:
Torgeir Strøm, Namsos SV - Leder
Hilde Danielsen, Røros SV
Nils Heldal, Trondheim SV
Victoria Johansen Skjønhaug, Levanger SV
SU

Vedtak: Mandat til nominasjonskomiteen 2023
Oppsummert
Nominasjonskomiteen skal innstille på en liste for Trøndelag SV til fylkestingsvalget
2023 som skal vedtas på nominasjonsmøtet (medio november 2022). Lista skal være
klar minimum fire uker før nominasjonsmøtet. Lista skal være fullstendig uten ‘åpne’
plasser. Komiteen skal vurdere om det er behov for å sende et utkast på høring til
lokallagene i løpet av prosessen.
Komiteen skal legge til rette for en god demokratisk prosess, og innstille på en liste
som representerer en bredde med hensyn til kandidatenes bakgrunn og kompetanse.
Komiteen bør ha særskilt fokus på grupper som er underrepresentert i besluttende
organ som kvinner, personer med etnisk minoritetsbakgrunn og personer med
funksjonsnedsettelser, samt personer tilknyttet folkelige bevegelser som
fagbevegelse, miljøbevegelse og solidaritetsbevegelse.
Komiteen skal ta en ekstra grundig vurdering av kandidater til de 10 øverste plassene
på lista. Alle kandidater skal intervjues. Minimum de seks øverste skal intervjues av
hele komiteen.
Dersom medlemmer av nominasjonskomiteen blir spurt om å stå på lista skal de
umiddelbart trekke seg dersom de ønsker å bli vurdert. Dersom de selv vurderer at de
er uaktuelle til en plass på lista, fortsetter de i nominasjonskomiteen. Dersom ett eller
flere medlemmer trer ut, må nominasjonskomiteen kontakte styret for å vurdere
supplering av komiteen.
_______________________________________________________

Praktiske avklaringer
Fylkessekretær deltar kun unntaksvis på møtene i komiteen, men bidrar med praktisk
hjelp mellom møtene.
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Alle innvalgte kandidater skal bli forespurt om gjenvalg. Alle lokallag skal bli
oppfordret til å sende inn forslag. Komiteen bestemmer selv frister for slike
tilbakemeldinger. Dagens fylkestingsgruppe skal inviteres til intervju, enten de stiller til
gjenvalg eller ikke.

En godt sammensatt liste
Kriterier som skal vektlegges for å få et best mulig lag på listen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Kjennskap til Trøndelagspolitikk
En mangfoldig liste med hensyn til
o Sosial/faglig bakgrunn
o Politisk bredde
o Alder
o Minoritetsbakgrunn
o Kjønn
o Geografi
Kompetanse på prioriterte politiske felt
Takle rollen både i posisjon og opposisjon
Gjennomføringsevne i folkevalgte organ
God med media
Evne til å ha god kontakt med alle lokallag i Trøndelag
Aktiv i valgkampen

Forventninger til kandidatene
Hva betyr det å stå på en liste for Trøndelag SV ved Fylkestingsvalget
2023:
-

Du må ha lyst og mulighet til å gjøre en forskjell
Du er klar for offentlig å viser at du støtter og vil jobbe for SVs politikk
Du har tid og mulighet til å bidra til partiets valgkamp, særlig i perioden etter
1.august og fram til valget
Du må ha mulighet til å være vararepresentant for den som blir valgt inn
Du må vise at du kan være en representant for hele Trøndelag
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