
Utkast: Arbeidsplan – 2012 - medlemsaktivitet – studiearbeid 
 
Årstad Arbeidersamfunn omfatter etter siste sammenslåing 
minst 3 tidligere områder fra andre arbeiderlag og organisasjoner. 
 
Fra tidligere kjenner vi Søndre Bergen Arbeidersamfunn, 
Fridalen Arbeidersamfunn, Kvinnegrupper, Faglag og Auf-lag. 
 
Siste sammenslåing var i hovedsak begrunnet med at lokale 
bydelsstyrer med underutvalg skulle stå sentralt i lagsarbeidet 
og det skulle dannes felles møteplasser for alle parti- 
medlemmer i bydelen. Utviklingen har til nå ikke pekt videre i 
denne retning. 
 
Fremtidig medlemsaktivitet kan forsøksvis i 2012 innrettes mot en 
3-deling av studieaktiviteten, med anledning til å delta fra andre 
lag og bystyregruppen. 
 
-Løvstakken gruppen med studievirksomhet på sosial-,velferds- 
og ruspolitikk 
 
-Kronstad gruppen med plan og bygningslov, bydelshistorie og 
kultur/minnesmerker 
 
-Landås gruppen med helse-, eldre- og boligpolitikk 
 
Medlemmene kan selv velge hvilken gruppe de vil tilhøre eller 
bli fordelt etter bosted. Det holdes felleskurs på sosiale medier. 
 
Tid for studieaktivitet plasseres inn i en felles møteplan for 
årsmøteperioden med styremøter, medlemsmøter og 
kursdager. Samtlige studiegrupper gjennomgår bystyregruppens 
alternative bybudsjett.  
 
Det gjeninnføres et fast halvårsmøte(sommermøte) og 
pinsekurs på hytte/kurssted med valgfritt oppmøte kvelden før 
kursstart. Tema for første pinsekurs blir bruk av sosiale medier og 
partiets informasjonssystem.(origo) 



 
 Rammeplan for 2012 
 
18.januar: årsmøte med forberedende styremøte 11.januar 
 
30.januar: styremøte med gjennomgang av arbeidsdeling 
 
februar: kurskveld i respektive studie-grupper 
 
mars: medlemsmøte ”Utvikling av valgreultater i Årstad”Solheimsv 
 
april: kurskveld i studiegrupper 
 
1.mai: fellesmarkering, 27.mai styremøte, pinsekurs 28.mai 
 
20.juni: medlemsmøte med oppsummering av kursaktivitet på 
sommermøte - Nymark 
-------- 
august: styremøte etter skolestart 
 
september: medlemsmøte ”Forslag til kommende budsjett” 
 
oktober: styremøte 
 
november : kurskveld 
 
desember: jolemøte, Sletten, Tema: Årstadsaker i Bypolitikken 
 
Premisser for planen: 
 
Kommunepartiet forutsettes å møte med kontaktperson på møter. 
 
Det utbetales kr 3000,- i oppstartstøtte til kurs/studiegrupper 
som velger gruppeleder. Vedkommende møter i studieutvalg 
ledet av lagets studieleder. Grupperegnskap leveres lagskasserer. 
Regulær studievirksomhet innmeldes/finansieres via laget. 
 
Laget anskaffer transportabel prosjektor i rimelig prisklasse. 


