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Årsmøtet 2020 2 
Fylkesårsmøtet ble avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen    3 
8.-9. februar 2020. 130 ivrige delegater og gjester deltok.  4 

 5 

Følgende styre ble valgt: 6 

  7 

Leder   John-Erik Vika    Eidsvoll  8 

Nestleder   Brita Skallerud    Ullensaker 9 

Nestleder  Marianne Røed     Ås 10 

Studieleder  Hege Andresen     Lillestrøm 11 

Styremedlem  Christian Anton Smedshaug   Bærum 12 

Styremedlem  Ragnhild Gilberg     Vestby 13 

Styremedlem  Nils Petter Wiik    Enebakk 14 

Styremedlem  Thor Christian Grosås   Lillestrøm 15 

1. vara   Else Marie Rødby    Asker 16 

2. vara   Haakon Skramstad    Eidsvoll 17 

3. vara   Guro Randem Hensel   Vestby 18 

4. vara   Andreas Engen Ensrud   Lunner 19 

 20 
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Styrearbeid 21 

Akershus Senterungdom har vært representert ved leder Dorthea Enger.  22 

Akershus Senterkvinner har vært representert ved leder Eirin Stave Anderssen. 23 

 24 

Styret har avholdt 11 møter gjennom arbeidsåret. Tre av møtene har blitt avholdt fysisk, 25 
resterende digitalt. Styret har blant annet sendt inn innspill til partiprogrammet, sendt 26 
høringssvar på ny valglov og fulgt opp resolusjonene som ble vedtatt på fylkesårsmøte i 27 
2020.  28 

Arbeidsåret har vært preget av begrensninger i aktivitet, og avlysning av flere planlagte 29 
arrangementer grunnet koronasituasjonen. Styret har klart å gjennomføre de fleste 30 
punktene på handlingsplanen, dog i digital form. Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å 31 
arrangere den planlagte jubileumsfeiringen. Vi planla en storslått feiring på Oscarsborg 32 
festningshotell. Denne ble først flyttet fra mai til oktober, og senere avlyst. På selve 100-33 
årsdagen i juni publiserte vi en film med gratulasjoner fra ulike folkevalgte og tillitsvalgte 34 
i partilaget.  35 

Da nedstengingen tro inn i mars, valgte fylkesstyret å arrangere et telefonmøte med 36 
ordførere, og et telefonmøte med lokallagsledere 19. mars for å høre hvordan de 37 
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tillitsvalgte og folkevalgte hadde det, og for å snakke om gjennomføring av aktiviteter i 38 
tiden fremover.  39 

Vi arrangerte sju digitale seminarer i perioden 6. mai til 15. juni, med ulike temaer, blant 40 
annet Inn på tunet-tjenester, rusreformen og interkommunale samarbeid.  41 

26. august arrangerte styret et digitalt lokallagsledermøte hvor det blant annet ble 42 
orientert fra endringene i fylkesrådet, gjennomføring av møter og studiearbeid.  43 

14. september ble det avholdt en digital folkevalgt- og lokallagssamling med tema 44 
«hvordan nå frem i media» og sosiale medier.  45 

12. oktober ble det arrangert ordførerforum med ordførere og varaordførere i Akershus. 46 
Det ble her planlagt for å arrangere ordførerforum fast fire ganger i året.  47 

12. oktober ble det også arrangert et møte angående budsjettarbeid i kommunene med 48 
ordførere, varaordførere og gruppeledere. 49 

21. oktober ble det arrangert en ny folkevalgt- og lokallagssamling, hvor de innstilte topp 50 
5 fra stortingslista fikk presentere seg.  51 

22. oktober kom partileder Trygve Slagsvold Vedum på besøk i fylkeslaget vårt. Han var 52 
da på gjennomreise med stopp i Eidsvoll, Ullensaker, Ås og Bærum. Dette ble en fin dag 53 
med flere gode medieoppslag.  54 

 55 
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Hver tirsdag har det blitt arrangert telefonmøte med orientering fra Stortinget 56 
v/Sigbjørn, Viken v/Brita eller fylkesrådene og fylkeskontoret og fylkesstyret v/John-57 
Erik og/eller Maja.  58 

På starten av nyåret i 2021 har fylkesstyret med Brita i spissen gått i gang med å 59 
arrangere webinarer. Webinarene har ulike temaer, og er åpne for alle.  60 

 61 

Representasjon 62 
John-Erik Vika har representert fylkeslaget på Senterpartiets landsstyremøter i mars og 63 
oktober. 64 

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim er Akershus sin representant i sentralstyret som 2. 65 
nestleder. 66 

Sigbjørn Gjelsvik har vært representant i Senterpartiets programkomite. 67 

Gudbrand Kvaal er Akershus sin representant i det nasjonale ordførerforum.  68 

 69 

Samarbeidsstyre i Viken 70 
Samarbeidsstyret i Viken består av arbeidsutvalgene i Østfold, Akershus og Buskerud Sp. 71 
Årsmøte i samarbeidsstyre ble avholdt 16. mars Her ble John-Erik Vika valgt til leder av 72 
samarbeidsstyret. 73 

Det ble også avholdt et møte i samarbeidsstyre 30. november og 20. januar for å snakke 74 
om samarbeid i valgkampen, spesielt om oppløsing av Viken.  75 

 76 

Arbeidsutvalget 77 
Arbeidsutvalget har hatt møter etter behov, ca. hver andre uke. Arbeidsutvalget har blant 78 
innstilt på saker til fylkesstyremøtene, og tatt hånd om andre forefallende saker mellom 79 
styremøtene.  80 

 81 

Nominasjonskomiteen 82 
På styremøte i Akershus Senterparti 2. mars 2020 ble det fremmet forslag til medlemmer 83 
av nominasjonskomiteen. Arbeidsutvalget vedtok den endelige komiteen 23. mars.  84 

Komiteen har bestått av:  85 

Leder: Thor Christian Grosås - Lillestrøm 86 

Nestleder: Vivian Wahl - Nes 87 

Nils Petter Wiik - Enebakk 88 

Nina Brattvoll - Nordre Follo 89 
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Eva Holo Kostveit - Bærum 90 

Halvor Bratlie - Lunner 91 

John Arne Hovstad Balto - Aurskog-Høland 92 

Dorthea Enger - Senterungdommen 93 

Hilde Widerberg - Senterkvinnene 94 

Nominasjonskomiteen hadde sitt første møte digitalt 25. mars.  95 

Det ble i etterkant av dette møte sendt ut brev til lokallagene, hvor de ble bedt om å 96 
komme med innspill til fem navn de mente var aktuelle for nominasjonslista. 97 
Lokallagene hadde frist til 1. juni til å komme med innspill.  98 

Nominasjonskomiteen hadde et digitalt møte 27. april hvor det bla. ble avtalt 99 
fremdriftsplan. 100 

8. mai hadde leder og nestleder av nominasjonskomiteen en samtale med sittende 101 
stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik, blant annet for å høre om hans erfaring fra første 102 
perioden som stortingsrepresentant.   103 

Komiteen hadde sist første fysiske møte 4. juni. Her ble innspillene fra lokallagene og 104 
komiteens egne forslag til navn gjennomgått. Her ble det valgt ut kandidater som 105 
komiteen anså som aktuelle for øvre del av lista, og disse ble innkalt til intervju. På dette 106 
møte ble det også klart at komiteen innstiller sittende stortingsrepresentant Sigbjørn 107 
Gjelsvik på 1. plass. Dette ble offentlig via blant annet en pressemelding 7. juni.  108 

Det ble gjennomført to intervjudager i juni. 109 

Etter intervjuene ble det valgt ut tolv kandidater komiteen anså som aktuelle for topp 110 
tolv. Tre ble pekt på som aktuelle for 2. plassen. Disse tre var Else Marie Rødby fra Asker, 111 
Kari Mette Prestrud fra Nordre Follo, og Kristin Horni fra Lunner.  112 

Disse tolv navnene ble sammen med samlet resultat fra 1. runde i lokallagene sendt 113 
tilbake til lokallagene 25. juni. Her ble det også sendt ut oversikt over delegatfordeling til 114 
nominasjonsmøte. Lokallagene ble bedt om å prioritere de tolv navnene, og eventuelt 115 
bytte ut inntil tre navn. Lokallagene ble bedt spesielt om å foreslå gode 116 
ungdomskandidater. Lokallagene fikk frist til 15. september til dette.  117 

4. juli ble det sendt ut et skriv til lokallagene med mer utfyllende informasjon om de tre 118 
kandidatene som var pekt på som aktuelle for 2. plassen.  119 

13. august hadde komiteen møte for å diskutere aktuelle navn til hele lista. Her ble det 120 
også avklart å avholde en ny intervjurunde med Else Marie, Kari Mette og Kristin.  121 

27. august hadde nominasjonskomiteen en ny intervjurunde med Else Marie, Kari Mette 122 
og Kristin for å bli enda bedre kjent med kandidatene.  123 

2. september hadde komiteen et digitalt møte med oppsummering fra 2. intervjurunde.  124 
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22. september hadde komiteen igjen møte hvor resultatet fra 2. runde i lokallagene ble 125 
gjennomgått. Her ble komiteen samlet og enstemmig enig om forslag til topp tolv.  126 

25. september hadde leder, nestleder og sekretær møte for å sette ned forslag til 127 
fullstendig liste.  128 

5. oktober hadde nominasjonskomiteen møte hvor fullstendig liste ble diskutert i 129 
komiteen. Her ble også alle på lisa ringt til for å høre om de stilte seg til disposisjon.  130 

9. oktober ble lista offentliggjort, og det ble sendt ut pressemelding. Lista ble også sendt 131 
ut i egen e-post til lokallagene, hvor de samtidig i henhold til retningslinjene for 132 
nominasjonsprosessen, ble oppfordret til å fremme eventuelle benkeforslag i god tid før 133 
nominasjonsmøte.  134 

21. oktober arrangerte fylkesstyret i Akershus Senterparti i samarbeid med 135 
nominasjonskomiteen et digitalt møte for lokallagene. Her introduserte Else Marie, Kari 136 
Mette, Haakon og Kristin seg. Det ble også åpnet opp for spørsmål til kandidatene. 137 
Deltakelsen fra lokallagene var god.  138 

På nominasjonsmøte 25. november ble nominasjonskomiteens innstilling vedtatt, 139 
bortsett i fra Lørenskog sin kandidat, som ble vedtatt valgt på 9. plass, i stedet for innstilt 140 
24. plass. Komiteens innstillede kandidater fra 9.-23. plass rykket også en plass ned.    141 

 142 

 143 

 144 

Valgkamputvalget 145 
Hege Andresen ble valgt som valgkampleder på fylkesstyremøte i juni. Det ble videre 146 
vedtatt at valgkamputvalget skulle bestå av 1.-3. kandidat, og ungdomskandidat, samt av 147 
fylkessekretær. Her ble også mandat til valgkamputvalget vedtatt. Fylkessekretær og 148 
valgkampleder hadde et oppstartsmøte 20. august. 21. september hadde valgkampleder 149 
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og fylkessekretær et møte med ungdomskandidat Haakon Skramstad og leder av ASUL 150 
Dorthea Enger, om skolevalg. 2. desember hadde det endelige valgkamputvalget sitt 151 
første møte. Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim ble på fylkesstyremøte 13. januar også 152 
valgt inn i valgkamputvalget.  153 

 154 

Fylkeskontoret 155 

Maja Aas tiltro som ny fylkessekretær 1. mars 2020. Fram til 156 
dette fungerte Syver Zachariassen som fylkessekretær og 157 
Øyvind Lunde Christiansen som organisasjonssekretær.  158 

Arbeidshverdagen har vært noe preget av pandemien, og 159 
mye bruk av hjemmekontor. Likevel har vi ved hjelp av 160 
gode digitale løsninger fått gjennomført både møter og god 161 
kontakt med tillitsvalgte og folkevalgte i partilaget.  162 

I juni flyttet Akershus Senterparti inn i flotte nye lokaler i 163 
Akersgata 51 sammen med Senterpartiets 164 
hovedorganisasjon. Her har vi tilgang på flere moderne 165 
møterom med godt teknisk utstyr, og kantine med 166 
muligheter for bestilling av møtemat når hverdagen er litt 167 
mer tilbake til normalen 168 

 169 

Viken fylkesting og fylkesråd 170 

Se egen årsberetning 171 

 172 

Medlemstall 173 
 174 

Fylkeslaget har en solid medlemsøkning i 2020 med 120 nye medlemmer. Dermed er vi 175 
det fylkeslaget som har økt sitt medlemstall mest i antall i 2020! 176 

(Grønn linje er medlemstall for 2019, grå linje er medlemstall for 2020. Tabellen er uten 177 
Senterungdomsmedlemmer) 178 
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 179 

Studietimer 180 
Per 7. januar har fylkesstyret og lokallagene i Akershus Senterparti registrert totalt 203 181 
godkjente studietimer for 2020.  182 

 183 

Akershus Senterkvinner 184 

  185 

Styret i perioden har bestått av: 186 

Leder   Eirin Stave Anderssen, Lillestrøm 187 

Styremedlem Hilde Widerberg, Nordre Follo 188 

Styremedlem Jane Bråthen, Lillestrøm 189 

Styremedlem  Margrethe Bjonge, Bærum  190 

1.vara   Nina A. Brattvoll, Nordre Follo 191 

2.vara   Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Enebakk,  192 

  193 

Årsmøtet 2020 ble avholdt 15.januar på partikontoret i Grensen 9B. 194 

Koronaviruset har satt en stopper for alle fysiske møter og aktivitet styret ønsket 195 
å gjennomføre i 2020. Vi har derfor måtte gjennomføre møter digitalt. 196 

14. september ble det avholdt medlemsmøte via teams for å fastsette prioritert 197 
liste fra ASK i 2.runde av nominasjonsprosessen frem mot Stortingsvalget i 2021.  198 

Det er blitt avholdt styremøter 19.og 25. oktober, samt korrespondanse via mail. 199 

Representasjon: 200 

Eirin har gjennom ledervervet vært fast medlem i fylkesstyret i Akershus, samt i 201 
Landsstyret i Senterkvinnene sentralt. 202 

Grunnet leders nylige fødsel, og at resten av styret representerte egne lokallag 203 
var det ingen representant fra ASK på årsmøte til Akershus Senterparti 8.-9. 204 
februar. 205 

Eirin representerte ASK i valgkomiteen til Senterkvinnene i forkant av Landsmøte 206 
2020. 207 

Landsmøte i Senterkvinnene ble avholdt digital 14. november. Eirin, Hilde og Nina 208 
deltok fra ASK, og Maja var med som observatør. 209 
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Hilde representerte ASK i nominasjonskomiteen til Stortingsvalgslista 2021. 210 

Nominasjonsmøte for Stortingslista 2021 ble avholdt digitalt 25. november. Hilde, 211 
Nina og Eirin deltok for Senterkvinnene. 212 

 213 
Nina representerer ASK i valgkomiteen til fylkesstyret 2021. 214 

Regnskap 215 

Akershus Senterkvinner har ikke egen konto, men har en budsjettpost hos 216 

Akershus Senterparti hvor de betaler for våre utgifter.  217 

 218 

Årsmøte 2021 219 

Årsmøte i Akershus Senterkvinner for 2021 ble avholdt mandag 11. januar via 220 
Teams.  221 

Følgende styre ble da valgt:  222 

Leder: Nina A. Brattvoll, Nordre Follo  223 

Nestleder: Eirin Stave Anderssen, Lillestrøm  224 

Studieleder: Hilde Widerberg, Nordre Follo  225 

Styremedlem: Ragnhild Gilberg, Vestby  226 

Styremedlem: Jane Bråten, Lillestrøm  227 

 228 

1. vara: Marthe Grina, Lunner  229 

2. vara: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Enebakk  230 

3. vara: Eva Holo Kostveit, Bærum 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 
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Akershus Senterungdom 237 

 238 

2020 har som alle veit vært et spesielt år. Koronapandemien har også prega Akershus 239 
Senterungdom. Det er veldig synd at fysiske arrangementer ikke har kunnet finne sted, 240 
men på den andre siden har vi sett at nye måter å organisere arbeidet på, har bidratt til å 241 
styrke fylkeslaget. Der vi før har slitt med å få til fysiske møter har vi klart å gjennomføre 242 
digitale møter. Vi kan også se en økning av medlemsmasse og flere aktive, også utenfor 243 
sittende fylkesstyre. Det er på grunn av systematisk jobbing for å aktivisere flere 244 
medlemmer.  245 

 246 

Fylkesstyret: 247 

Fylkesstyret har i denne perioden bestått av: 248 

Fylkesleder: Dorthea Enger, Aurskog-Høland 249 

Pol.Nest: Oda Eithun Paulsen, Nittedal 250 

Org. Nest: Håvard Norli Rensvold, Asker 251 

Styremedlem: Magnus Nilsen, Asker 252 

 253 

I tillegg har Ås Senterstud hatt en person i fylkesstyret for å sørge for lokal forankring.  254 

 255 

Sentrale arrangement: 256 

Dorthea deltok på vårslepp 6.-8. mars.  257 

Sommerleir blei avlyst på grunn av pandemien.   258 

Landsmøte til Senterungdommen ble avholdt digitalt 7. november. På grunn av digitalt 259 
landsmøte ble programbehandlinga flytta til første helga i februar 2021. Dorthea, Håvard, 260 
Oda, Håvard, Ashish Kumar Bhargava (Eidsvoll Senterungdom), Haakon Skramstad og 261 
Ida Riis-Johansen (Ås Senterstud) deltok som delegater fra Akershus på Landsmøte.  262 

Delegasjonen hadde delegasjonsmøte 5. november.  263 

Dorthea har også vært på samtlige landsstyremøter i Senterungdommen. 264 

 265 

Egne arrangement: 266 

Grønn Front (lokal grønnskolering) skulle bli arrangert helga etter Vårslepp (13.-15. mars) i 267 
Østfold, ikke så langt unna Mysen. Programmet var spikra og stortingsrepresentantene 268 
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fra Akershus, Buskerud og Østfold var invitert. Arrangementet måtte dessverre avlyses 269 
på grunn av pandemien.   270 

Ellers har fylkeslaget hatt åpne innspillsrunder til alle runder med programbehandling. 271 
Her har det vært stabilt oppmøte, på tross av digital gjennomføring. Et av 272 
innspillsmøtene ble avholdt fysisk. Mange av forslagene fra Akershus er tatt inn i 273 
programmet og en del forslag er innstilt vedtatt av arbeidsutvalget i Senterungdommen. 274 
Vi har hatt programmøter 5. mai, 28. mai, 29. september, 19. og 21. januar.  275 

Da sommerleiren til Senterungdommen blei avlyst, valgte Akershus Senterungdom å ta 276 
initiativ til et møte ved Norbytjernet 8. juli med et ganske godt program. Vi var nok flere 277 
fra Akershus på dette arrangementet enn vi vanligvis er på sommerleir. Vi blei dessverre 278 
litt usikre på været, så vi valgte å flytte arrangementet innendørs til Peppes Pizza på 279 
Jessheim. Henrik Hageland kom på besøk fra Sentralstyret og vi hadde en god runde 280 
med politikk- og debattskolering.  281 

Vi hadde også en debattskolering for nye medlemmer 17. oktober. Dette er en del av det 282 
systematiske arbeidet for å få opp kompetansen blant våre medlemmer og for å stille et 283 
godt team til skolevalgene i 2021. Her hadde vi besøk av Jesper Nohr, internasjonal leder 284 
i Senterungdommens sentralstyre. Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og 285 
miljø i Viken og 2. nestleder i Senterpartiet stakk også innom en liten tur.  286 

Skoleringa blei planlagt på to møter som var 29. september og 12. oktober.   287 
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Vi gjennomførte også to møter (19. og 21. januar) for å gå gjennom programmet til 288 
Senterungdommen og ta stilling til hvilke forslag vi ville behandle.  289 

Vi har hatt styremøter 20. april, 15. juni og 3. september.  290 

 291 

Annen aktivitet: 292 

Fylkesleder har deltatt på fylkesstyremøter i Akershus Senterparti Her har fylkesleder 293 
jobba for ungdomssaker og orientert om aktiviteten i ASUL. Hun har også opprettholdt 294 
de gode relasjonene mellom fylkespartiet og Senterungdommen.  295 

 296 

Årsmøtet i Akershus Senterparti:  297 

Dorthea, Oda og Sivert Johnsen var delegater fra Senterungdommen. I tillegg var det 298 
flere Senterungdommer med ifra andre delegasjoner.  299 

 300 

Nominasjonskomitéen i Akershus Senterparti:  301 

Dorthea har representert Akershus Senterungdom i nominasjonskomitéen til 302 
stortingsvalget 2021. Hun har vært på samtlige møter og vært med på flere 303 
intervjurunder. Tidlig i mars/april starta arbeidet og vi hadde en grundig gjennomgang i 304 
styret om hvem vi ville prioritere inn på stortingslista. Vi vedtok etter hvert at vi ville ha 305 
Haakon Skramstad på tredjeplass og etter mange harde kampen og lange diskusjoner 306 
klarte vi å få ha inn på en fjerdeplass. Det skal sies at det var enda hardere kamp om 307 
plassene da vi i komitéen så at det var mulighet for å få inn flere enn én representant fra 308 
Akershus stortingsvalgkrets, snart fylke.  309 

Haakon er også representert i valgkamputvalget som ungdomskandidat.  310 

Viken: 311 

I forrige periode blei det etablert et samarbeidsstyre som heter Senterungdommen i 312 
Viken, bestående av arbeidsutvalgene i Akershus, Buskerud og Østfold. Dette organet 313 
har ikke hatt årsmøte ennå, som følge av avlysning av Grønn Front.  314 

 315 

Lokallag:  316 

Ved periodens start hadde vi et fungerende lokallag, Ås Senterstud. Nå har vi to, på 317 
grunn av solid lokallagsjobbing i Eidsvoll Senterungdom. Dette tilsier altså en dobling av 318 
antall lokallag. Denne trenden håper vi å kunne fortsette med.  319 

 320 

 321 

 322 
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Gjennomgang av forrige periodes arbeidsplan:  323 

Ting som er markert i grønt er ansett som gjennomført, oransje delvis gjennomført og 324 
rødt ikke gjennomført. Lilla indikerer at noe var spikra, men måtte avlyses på grunn av 325 
virus.  326 

Lagbygging mål:  327 

• Laget skal ha et aktivt fylkesstyre  328 
• Lagets medlemmer skal delta på nasjonale arrangementer  329 

Lagbygging tiltak:  330 

• Laget skal arrangere og delta på møter  331 
• Laget skal sørge for å møtes jevnlig  332 
• Styremøter bør være åpne møter for alle medlemmer  333 
• Styremøter bør avholdes ca annenhver måned  334 

 335 

Arbeidsutvalget: 336 

• Avholder møter i forbindelse med andre møter (mye har vært avklart gjennom 337 
telefonsamtaler og facebook messenger. Også: noe krevende å konkretisere) 338 

 339 

Skolering mål:  340 

• Laget skal ha flere debattanter til valgkampen 2021. 341 
• Øke kompetansen i fylkeslaget 342 

 343 

Skolering tiltak:  344 

• Laget skal arrangere Grønn Front i mars, i samarbeid med Buskerud og Østfold. 345 
Oslo inviteres med.  346 

• Debattskolering skal være sentralt på denne skoleringa.  347 
Laget skal inkludere debattaktiviteter på møter 348 
Arrangere møter i forbindelse med Senterpartiets programarbeid (men vi har jobba bra 349 
med Senterungdommens program, som er en veldig viktig faktor for gjennomslag 350 
videre. I tillegg har medlemmer av laget bidratt gjennom lokallag i Akershus Senterparti.)  351 
 352 

 353 

Lokallag: 354 

• Laget skal fortsette å besøke lokallag. 355 
 356 

Annet: 357 

• Følge årshjulet til Senterungdommen 358 


