Sak 3
Årsmelding 2020
Fylkesårsmøtet 2020
Fylkesårsmøtet ble avholdt lørdag 8. februar 2020 på Dyreparken Hotell. Kvelden før, fredag 7.
februar hadde vi et jubileumsarrangement samme sted, i forbindelse med at Senterpartiet var 100 år
i 2020. Her var Trygve Slagsvold Vedum og flere andre fra partiledelsen til stede.
Sigmund Oksefjell ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av partilederen.
Det ble vedtatt tre uttalelser fra årsmøtet:
•
•
•

Bygg ytre ringvei
Me treng frivilligsentraler også etter 2020
Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Sigmund Oksefjell ble tildelt hedersmerket

Tillitsvalgte
Fylkesstyret
Fylkesleder:

Margrethe Handeland, Hægebostad

1. nestleder:

Oddbjørn Kylland, Lillesand

2. nestleder:

Thor Jørgen Tjørhom, Sirdal

Studieleder:

Kristen Helen Myren, Vegårshei

Styremedlem: Mona Hoel, Gjerstad
Styremedlem: Caroline Høyland, Kvinesdal
Styremedlem: Per Dag Hole, Arendal
Styremedlem: Anders Snøløs Topland, Birkenes
Styremedlem: Ole Magne Omdal, Kristiansand
Styremedlem: Signe Sollien Haugå, Bygland
1. vara:

Oddmund Ljosland, Åseral

2. vara:

Søren Hodne, Evje og Hornnes

3. vara:

Kristin Ljosland, Froland

4. vara:

Torhild S. Hægeland, Vennesla

5. vara:

Kåre Haugaas, Tvedestrand

6. vara:

Arild Viken, Grimstad

Fylkesstyrets representant til styret i Senterkvinnene: Signe Sollien Haugå
Fylkesstyrets representant til styret i Senterungdommen: Anders Snøløs Topland

Fylkeslederne for senterungdommen og senterkvinnene møter også i fylkesstyret.

Revisorer: Tore Stalleland og Kristian Øverbø

Medlemsutvikling
Pr. 31.12.2020 hadde Agder Senterparti 982 hovedmedlemmer og 101 medlemmer i
Senterungdommen, til sammen 1083. Dette er en liten nedgang fra 2019.

2018
Hovedmedlemmer
896
Senterungdomsmedlemmer 89
Til sammen
985

Lokallag
Arendal
Birkenes
Bygland
Bykle
Evje- og Hornnes
Farsund
Flekkefjord
Froland
Gjerstad
Grimstad
Hægebostad
Iveland
Kristiansand
Kvinesdal
Lillesand
Lindesnes
Lyngdal
Risør
Sirdal
Tvedestrand
Valle
Vegårshei
Vennesla
Åmli
Åseral
Direktemedlemmer
Til sammen

Hovedmedlem
70
31
33
16
34
22
50
43
51
53
29
24
90
44
17
87
60
13
32
43
22
25
44
32
15
2
982

2019
977
114
1091

2020
982
101
1083

Senterungdom
7
6
2
0
3
0
1
4
5
3
2
4
10
6
2
19
3
1
2
6
1
2
4
2
6
0
101

Totalt
77
37
35
16
37
22
51
47
56
56
31
28
100
50
19
106
63
14
34
49
23
27
48
34
21
2
1083

Fylkeslagets arbeid
Fylkesstyret startet arbeidsåret med et arbeidsmøte 28. og 29. februar på Heddan Gard i
Hægebostad. Det har i tillegg vært åtte fylkesstyremøter inkludert et dagsmøte i oktober. Styret har
behandlet 48 saker. Arbeidsutvalget har hatt 10 møter.
Situasjonen med Corona har ført til store endringer i måten det har vært jobbet på i 2020. Styret og
arbeidsutvalget har for en stor del hatt digitale møter. Det har som kjent både fordeler og ulemper.
Det ble satt opp regionmøter både i mars og september, i mars ble noen avlyst som følge av
smitteverntiltak, mens samtlige gikk som planlagt i september.
Vi klarte også å få samlet alle lokallagslederne til samling 26. september – med godt smittevern.
Det har vært gjennomført nettbaserte møter med lokallaga om Regionplan Agder, og
kommuneøkonomi med stortingsrepresentant Heidi Greni.
En del av fylkesstyrets strategi for å bedre kommunikasjon mellom lokallag og fylkeslag har vært å
bruke regionkontaktene mer aktivt. Disse skal fungere som et bindeledd og har jevnlig kontakt med
lokallaga. Regionkontaktene har i 2020 vært
•
•
•
•
•

Mona Hoel (Åmli, Vegårshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad)
Andres Snøløs Topland (Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand)
Ole Magne Omdal (Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Iveland)
Signe Sollien Haugå (Bykle, Valle, Bygland, Evje – og Hornnes, Åseral)
Caroline Høyland (Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Farsund)

«Nye Agder Tidend» ble i 2020 etablert som et nyhetsbrev for Agder Senterparti. Dette sendes til alle
medlemmer med registrert epostadresse og inneholder om ikke ferske nyheter, så i hvert fall viktig
og nyttig informasjon som angår partiet i hele landsdelen.

Mye av arbeidet i 2020 skjedde digitalt..

..men styret rakk akkurat å ha samling på
Heddan Gard før landet stengte ned

Nominasjon
Fylkesårsmøtet satte ned en nominasjonskomite som bestod av
•
•
•
•
•
•
•

Kåre Haugaas, Tvedestrand (leder)
Gunvor Birkeland, Kristiansand (nestleder)
Siv Brekka, Arendal
Bjørn Sand, Flekkefjord
Kari Røynlid, Åseral
Tellef Olstad, Åmli
Georg Sørmo, Valle

I tillegg deltok senterungdommen og senterkvinnene ved Mailinn Stoveland og Torhild Røsand.
Komiteen la fram sin innstilling 13. oktober.
Nominasjonsmøtet ble avholdt digitalt den 28. november og følgende ble nominert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gro-Anita Mykjåland, Iveland
Anja N. Abusland, Kristiansand
Eivind Drivenes, Vennesla
Kenneth Engvoll Løland, Farsund
Oddbjørn Kylland, Lillesand
Kirsten Helen Myren, Vegårshei
Margrethe Handeland, Hægebostad
Georg Sørmo, Valle
Bjørn Gunnar Baas, Åmli
Malin Stokkeland, Kvinesdal
Kari Røynlid, Åseral
Kjell Eirik Haavol, Kristiansand
Nominasjonsmøtet ble avholdt digitalt, men
kandidatene fikk ekte blomster allikevel..

Fylkestingsgruppa
FT-gruppa hadde sitt første hele arbeidsår i 2020. Den består av
•
•
•
•
•

Oddbjørn Kylland (gruppeleder)
Jon Grindland
Margit Dale
Thor Jørgen Tjørhom
Kristin Ljosland

Det vises ellers til sak om melding fra fylkestingsgruppa.

Studiearbeid
Rapport fra studieforbundet forelå ikke pr. 15. februar.

Senterungdommen
Det andre året for Agder Senterungdom har vore prega av
koronasituasjonen som braut ut i mars 2020. Heldigvis har
styret fått samla seg anten fysisk eller digitalt ein gong i
månaden, som har vore bra for at det politiske arbeidet
ikkje skulle stoppa opp.
Forventningane som styret hadde for året 2020/2021, var å
få til planane som årsmøtet vedtok i februar, samstundes at
styret skulle bli ein samansveisa gjeng og at
Senterungdommen skulle få eit godt bindeledd mellom
lokallaget og Senterpartiets lokallag. Å stifte fleire lokallag har også vore på agendaen. Lindesnes
Senterungdom blei skipa i juli 2020, og årsmøte i september- Dette er me stolte av!
I mars planla styret ei organisasjonsopplæring der Dorthea frå SUL skulle vere med for å snakke om
dei forskjellige sidene ved organisasjonen. Dette kunne ikkje gjennomførast pga. omstenda rundt
smitten av korona.
Fleire i Agder Senterungdom har jobba mykje med nominasjonsprosessen. Her har vi fått Anja
Abusland og Kenneth Løland som ungdomskandidatar for Agder Senterungdom. Dette er veldig bra!
I april blei det lagt ein slagplan for korleis Senterungdommen skulle engasjere medlemmane sine. Her
kom det opp gode forslag som «nasjonale webinar» og «digital kaffe». Senterungdommen i Agder
arrangerte ikkje noko webinar, men blei invitert av andre fylke til å bli med på desse, i tillegg til
«nasjonale webinar». Dette er også gode forslag som senterungdommen kan ta med seg vidare inn i
det neste politiske året dersom koronasituasjonen tek seg endå meir opp, og ein må trå til med
alternative løysingar. Fylkesstyret ynskja seg eit partikontor i Kristiansand for å ha eit møtepunkt til
Senterungdommen. Løysinga blei at fylkesstyret gjekk for ei støtteordning på 1000 kr kvar gong vi
leiger møtelokale.
I sommar var det eit dagsarrangement på Dølen hotell (Evje) den 30.juli. Under sommartreffet fekk
me besøk av leiaren i Senterungdommen, Torleik Svelle. Me fekk også besøk av Anja N. Abusland og
Gro Anita Mykjåland. Det kom mange på sommartreffet og det blei arrangert fleire aktivitetar som
natursti og hestekast. Torleik informerte om Senterungdommen, motiverte til valår og fortalde om
det å driva aktivt med politikk. Anja informerte om sitt liv som deltidspolitikar og hadde ein
presentasjon som ungdomskandidat. Gro Anita fortalde om vervet sitt som ordførar og andre verv
som ho har, i tillegg til å fortelje korleis politikk fungerer i praksis.
Det blei planlagt fleire organisasjonsaktivitetar den neste tida som til dømes: grønskulering og
oljeindustribesøk. Grunna smittesituasjonen, måtte me skyve det over til nyttår. Dette er noko som
kan bli arrangert ved neste politisk år. I august hadde fylkesstyre eit møte på Skråstad gard hjå Ole
Magne Omdal. Her fekk styret sett på alt han produserte og fortalde oss mykje. Dette likte styret, og
me vil gjerne gjera dette att! Det er også mogleg å ta turen til Lindland gard, Tine, Hennig Olsen,
Nortura, Spangereid (Under), Jens Eide, Honningcentralen, Røyland gard, Nibio og Lindesnes Fyr.

Den 13. oktober blei fylkesstyret invitert til eit medlemsmøte i Mandal hjå Lindesenes den
13.oktober for å fortelje litt om kva fylkesstyret driv med og korleis dei kan lyfte fram saker i media.
Ein gladnyheit som kom den 1.desember var at målinga var på heile 22,1%, dette er 46 mandatar. Ein
bra start på desembermånaden! Agder Senterungdom starta også ein vervekampanje frå 2.20.desember. Det blei premie kvar måndag til vinnaren som blei trekt ut. Vinnaren fekk solbriller,
powerbank og at den som verva flest fekk ein hettegenser frå den nye kolleksjonen. Etter
vervekampanjen fekk Senterungdommen seks nye medlemmar og opp i 495 enkeltvisningar per
video. Neste gong er det ein idé å bruka YouTube som kanal.
Juleavslutninga som var planlagt 6.desember i Kristiansand, blei avlyst grunna koronasituasjonen.
Dette var dumt, men me håper på ei bra juleavslutning til neste år. Me bestilte mykje
valkampmateriell, så no er me klare for valkamp og lysare tider!
Sjølv om dette året har vore prega av koronasituasjonen, har Agder Senterungdom hatt mykje
aktivitet og halde motet oppe med engasjerte og flotte ungdommar i heile Agder. No ser partiet fram
til koronafrie tider der me kan samlast att og arrangere fleire arrangement for heile i Agder.
-Mailinn Stoveland, fylkesleiar

Senterkvinnene
Agder Senterkvinner har hatt jevnlig aktivitet gjennom 2020, selv om også vi har hatt våre
utfordringer knyttet til å arrangere fysiske møter og aktiviteter i coronaåret. Styret består av en aktiv
og engasjert gjeng som gjerne stiller opp for partiet og Senterkvinneorganisasjonen.
I året som har gått har vi hatt 3 digitale styremøter, men vi måtte dessverre avlyse planlagt tur pga
covid-19-restriksjoner. Her håper vi å komme sterkere tilbake med en spennende studietur og andre
arrangementer når situasjonen igjen tillater det.
Styret har mellom styremøtene hatt jevnlig kommunikasjon på messenger eller e-post. Saker knyttet
til resolusjoner, økonomi og forberedelse til landsmøte i Senterkvinnene har derfor også blitt jobbet
med digitalt mellom møtene.
I forbindelse med Landsmøte i Senterkvinnene har vi også hatt et delegatmøte kombinert fysisk og
digitalt for å forberede våre 3 utsendinger til landsmøte på best måte. Utsendinger til landsmøte for
Senterkvinnene har vært: Torhild Hornnes, Torhild Røsand og Alma Kazagic.
Følgende resolusjon ble fremmet på landsmøte fra Agder Sk: «Gratis eller halv gratis Fritidsordning til
barn og ungdom».
Årsmøtet ble avholdt digitalt 26/11 og det ble her valgt ny leder, Berit Hauan, samt bestemt at nytt
styre skulle velges på et ekstraordinært årsmøte på nyåret. På årsmøtet ble det bl.a diskutert
rekruttering og verving og det er gledelig å se at store deler av styret ønsker å bidra med sitt
engasjement for organisasjonen videre. Vi takker samtidig avgått leder, Alma Kazagic, for sitt
mangeårige engasjement for Senterkvinnene i Agder.
Avslutningsvis er det verdt å nevne Senterkvinnenes delaktighet i nominasjonsprossessen før
Stortingsvalget i 2021 og Torhild Røsand har vært vår representant i nominasjonskomiteen. Dette har
vært spennende å være en del av. Til nominasjonsmøtet 28/11 deltok følgende 3 utsendinger:

Torhild Hornnes, Tamara Nevmerzhytska og Alma Kazagic. Agder Senterkvinner ønsker våre dyktige
stortingskandidater lykke til i valget og håper på å kunne bidra aktivt i valgkampen slik at vi får minst
to Agderrepresentanter på tinget fra neste høst!
-Berit Hauan, fylkesleder

