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Årsberetning for Trøndelag SVs 
distriktspolitiske utvalg 2022 
Trøndelag SVs distriktspolitiske utvalg, heretter omtalt som DPU ble konstituert under 
fylkesårsmøtet i februar 2022.  

Medlemmer i utvalget har vært: 

Hilde Danielsen (Røros) 
Gjermund Eggen (Snåsa) 
Julie Engtrø (Røros) 
Kristoffer Fordal (Stjørdal) 
Susanne Nielsen Buonaventzen Saue (Indre Fosen) 
Margreet Sloot (Namsos) 
Tore Aasheim (Oppdal) 

I forbindelse med konstitueringen ble det utarbeidet en uttalelse om Trøndelag SVs 
distriktspolitikk, og denne uttalelsen danner grunnlaget for DPUs arbeid, samt at det også ble 
sendt inn som debattinnlegg på blant annet TrønderDebatt.  

5. april deltok Tore Aasheim, Susanne Saue og Margreet Sloot på Agri Stiklestad. 
Arrangementet inspirerte til et leserinnlegg som senere ble publisert i avisa Nationen.

5. mai deltok Gjermund Eggen, Tore Aasheim og Margreet Sloot på åpent møte om 
distriktspolitikk med Torgeir Knag Fylkesnes, på Overhalla.

1. juli arrangerte utvalget sammen med Gjermund Eggen en samling på Saemien Sijte for 
Innherred og Namdalen. Totalt 16 oppmøtte. Det ble debatt og idemyldring omkring visjoner 
for Trøndelag som en forberedelse til fylkestingsvalget i 2023.

20 september deltok Susanne Saue på Landbrukspolitisk foredrag v. Økouka i Trondheim. 

I oktober 2022 var planen at Tore Aasheim og Gjermund Eggen skulle delta på 
prinsipprogramsamling i Oslo på vegne av DPU, men Gjermund måtte melde forfall på grunn 
av familien. Tore Aasheim stilte og representerte utvalget. 

Flere av utvalgets medlemmer ble på nominasjonsmøtet i november 2022 vedtatt som 
kandidater på fylkestingslista for Trøndelag SV i 2023. (4. Tore Aasheim, 5. Gjermund Eggen, 
9. Kristoffer fordal, 12. Susanne Saue, 22. Margreet Sloot.

I desember initierte DPU kampanje i henholdsvis nord (Snåsa, Grong) og sør (Oppdal, 
Rennebu, Midtre Gauldal) med flyers og digitale annonser for å sette fokus på distriktenes 
rolle i det å stille med liste, komme med innspill og skaffe flere medlemmer. På grunn av feil i 
distribusjonssystemet hos Polaris Media blir omfordelingen av flyers gjentatt i januar 2023. 
Resultatet av dette forsøket rapporteres i 2023. 


