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04/2020 Årsmelding 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Innledning  

Arbeidsåret 2019-2020 har vært et godt år for Nordland Senterungdom. Vi har i 

løpet av året opprettet ett nytt lokallag, fått nye medlemmer og blitt lagt merke til 

på alle arenaer vi har deltatt i, og ikke minst har vi økt vår innflytelse ovenfor 

Nordland Senterparti. Til tross for koronapandemiens utbrudd i Nordland har vi 

hatt god aktivitet i alle ledd, både organisatorisk og politisk.  

  

Våre medlemmer har deltatt på samtlige arrangementer i regi av 

Senterungdommen sentralt og til Nordland Senterparti. Ikke minst har vi arrangert 

vår egen sommerleir i samarbeid med Troms- og Finnmark Senterungdom.  

  

I arbeidsåret har vi videreført ansvarsfordeling på de øvrige styremedlemmene. 

Tidligere har det vært AU som har hatt tydelige ansvarsområder, men etter 

justering i arbeidsåret 2018-2019 er det nå opp til de øvrige medlemmene av 

styret å ha ansvar for ulike områder som redegjøres for videre i årsmeldingen. En 

effekt av dette er at styremedlemmene har klarere arbeidsoppgaver enn før, og 

ikke minst får prøvd seg på tett samarbeid med andre. 

  

2.0 Fylkesårsmøtet 2019 

Nordland Senterungdom sitt årsmøte ble avholdt ved Sjunkhatten Leirskole i 

Bodø 13-15. september. Her var det 21 delegater, 1 gjest og 3 innledere.  Dette er 

det største fylkesårsmøtet siden 2014. Der ble det behandlet årsmøtesaker og 

vedtatt to resolusjoner. «Stopp bygging av ny videregåendeskole i Bodø!», «Det 
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beste biogassanlegget finner vi i kumagen!». Det ble i tillegg skrevet 4 

resolusjoner til, som ble oversendt fylkesstyret og har vært til behandling der.  

 

2.1 Valg av nytt fylkesstyre  

Valgkomitèen i 2019 bestod av: 

Skjalg Hamnes* (leder)  

Merete Julie Bang 

Sara Bjørnvold Skulstad 

 

*Skjalg Hamnes søkte fritak fra valgkomitèen da han selv ønsket å stille til valg i 

arbeidsutvalget. Styret valgte nytt medlem i fylkesstyremøte avholdt 16.08.2019, Sindre Engseth, 

og valgkomitèen valgte Merete Bang som ny leder.   

 

Fylkesårsmøtet valgte følgende fylkesstyre for arbeidsåret 2019-2020  

FYLKESLEDER  Anette Amalie Åbodsvik 

Bang 

Meløy 

POLITISK NESTLEDER  Eirill DeLonge Flakstad 

ORGANISATORISK 

NESTLEDER  

Felicia Skreslett-

Smalsundmo 

Hemnes 

1. STYREMEDLEM   Marthe-Amalie Dahle Sømna  

2. STYREMEDLEM  Johannes-Hagerup 

Nilsen 

Andøy 

3. STYREMEDLEM  Skjalg Hamnes Evenes 

4. STYREMEDLEM  Vegard Grovassbakk Sørfold 

5. STYREMEDLEM  Anita Sjåvik Bodø 

1. VARA  Aksel Tverå Hemnes 

2. VARA  Emma Sofie Mikalsen Vefsn 

3. VARA  Adrian Fredriksen Steigen 

 

 
2.2 Valgkomité 2020 

Fylkesårsmøtet valgte følgende valgkomité for 2020: 
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Merete Julie Bang * (Leder valgt for 2 år)  

Eirill DeLonge (medlem 1 år) 

Anders Mørk (medlem 1 år) 

  

2.3 Arbeidsplan 2019 - 2020 

Fylkesstyret i Nordland Senterungdom har igjennom arbeidsåret jobbet godt for 

å gjennomføre arbeidsplanen. Hva som har blitt gjort igjennom arbeidsåret vil 

redegjøres grundig for igjennom arbeidsplanen. Punktene i planen har følgende 

status til fylkesårsmøtet i 2020: 

  

Punkt Status 

Gjennomføre medieplanen. Delvis gjennomført 

Være i media med minst ett politisk 

utspill annenhver måned.  

Gjennomført 

Fordele politiske ansvarsområder 

innad i fylkesstyret.  

Delvis gjennomført 

Fremme resolusjoner i både 

landsstyret og på Senterungdommens 

landsmøte.  

Delvis gjennomført 

jobbe tettere mot fylkestinget for og få 

gjennomslag for vår politikk. 

Gjennomført  

Produsere minst én resolusjon i annen 

hver måned. 

Delvis gjennomført 

Fremme minst 3 resolusjoner i 

landsstyret. 

Ikke gjennomført 

Fremme sine vedtatte resolusjoner 

overfor Nordland Senterparti. 

Gjennomført 

Ha 200 betalende medlemmer innen 

utgangen av 2019.  

Ikke gjennomført 

Ha tettere kontakt opp mot 

medlemmene i fylkeslaget, spesielt 

nyinnmeldte medlemmer.  

Gjennomført 
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Ha utvalgte styremedlemmer med 

ansvar for å holde kontakt med 

lokallagene i fylkeslaget. 

Gjennomført 

Skal alltid bruke Senterungdommens 

offisielle logo.  

Gjennomført 

Alltid bruke logo på alle offentlige 

dokumenter. 

Gjennomført 

I løpet av kommende arbeidsår 

oppdatere kontaktinformasjon på 

samtlige medlemmer. 

Gjennomført 

Sende ut påminnelse om at 

kontingenten må betales. 

Gjennomført 

Holde jevnlig kontakt med lokallagene 

gjennom året med tanke på utveksling 

av informasjon om aktivitet i 

fylkeslaget og lokallagene. 

Gjennomført 

Sende ut medlemsbrev til 

medlemmene i organisasjonen minst 

en gang i kvartalet.  

Gjennomført 

Sende ut informasjonsmail til 

Nordland Senterungdoms 

medlemmer etter årsmøtet med 

informasjon om nytt styre, kontaktinfo 

og med oppfordringer om kontakt og 

om innspill til fylkesstyrets arbeid. 

Samt oppfordre til å like og følge 

Nordland Senterungdom på Facebook 

og Instagram, og i tillegg informere 

om Facebook-gruppene til 

Senterungdommen og mulighet for 

deltakelse der.  

Gjennomført 
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Sende ut informasjonsmail til 

medlemmene etter hvert arrangement 

fylkeslaget er med på, slik som 

Landsmøte, 

Nordland Senterpartis årsmøte, 

Vårslepp, Sommerleir og andre 

arrangement og kort fortelle hva 

Nordland Senterungdom har gjort på 

de ulike arrangementene.  

Gjennomført  

Sende ut mail til medlemmene en 

stund før fristene til 

Senterungdommens Landsmøte med 

oppfordringer om å komme med 

innspill til fylkesstyret med tanke på 

politikkutvikling. 

Ikke gjennomført 

Oppdatere nettsidene minst en gang i 

måneden dersom det er et behov for 

det.  

Ikke gjennomført 

Ha et bredt utvalg av politiske 

nyhetssaker på forsiden.  

Ikke gjennomført 

Alltid ha oppdatert kontaktinformasjon 

på nettsidene.  

Gjennomført 

Informere om fylkesstyrets arbeid, 

helst i etterkant av hvert 

fylkesstyremøte.  

Ikke gjennomført 

  

 

2.4 Redegjørelse for arbeidsplanens punkter 

Nordland Senterungdom har gjennomført store deler av medieplanen. Vi er ikke i 

mål med antall følgere på instagram. Dette kommer av utfordringer med å bygge 

følgermasse, noe som utredes om videre i kapittel 7.0 Mediearbeid. Ellers har 

arbeidet med media fungert godt utenom at medieplanen ser ut til å være svært 

utdatert i forhold til hvordan mediebransjen fungerer i dag. Dette har bydd på 
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utfordringer med å fullføre planen helt, men aktiviteten har heldigvis vært god på 

tross av dette.  

 

I henhold til planen skal også politiske ansvarsområder fordeles i organisasjonen, 

dette ble ikke gjennomført slik oppført i planen etter oppfordring fra politisk 

nestleder som heller ønsket fylkesstyret skulle ha et felles ansvar for politikk 

både i utformingen av denne og kunnskapshevingen på ulike felt. Politisk aktivitet 

redegjøres mer for i kapittel 6.0 politisk aktivitet, men vedrørende resolusjoner 

valgte styret å gå for en annen organisering enn foreslått i arbeidsplanen. Det ble 

også iverksatt et aktivt arbeid for å jobbe tettere mot fylkestinget, noe som også 

vil utredes grundigere for senere i årsmeldingen.  

 

Fylkesstyret kom ikke i mål med å ha 200 betalende medlemmer innen utgangen 

av 2019. Dette er som følge av to utfordringer, den ene går på hvor grundig 

medlemssystemet til partiet fungerer og den andre utfordringen gikk på at det 

har vært vanskelig å verve nye medlemmer mellom fylkesårsmøtet og oppstart 

av arbeidsåret i 2020.  

 

Fylkeslaget har klart å holde god kontakt med medlemsmassen. Det har blitt 

sendt ut medlemsbrev, opprettet gruppe på Messenger for lokallagslederne og 

ansvarlige for å følge opp lokallagene har blitt valgt. Fylkesstyret valgte å ikke 

prioritere å sende ut e-post til medlemmer om enkelte ting slik som eksempelvis 

oppfordringer til å komme med innspill til Senterungdommens landsmøte. Dette 

kommer av at årets delegasjon har vært den største på over 10 år og 

organisasjonen hadde større behov for å ivareta lokallagenes delegater.  

 

Logobruk og grafisk profil er godt gjennomført i organisasjonen i løpet av 

arbeidsåret og sakspapirene har fremstått som profesjonelle som følge av dette. 

Fylkesstyret har ikke jobbet med nettsidene utenom å dele kontaktinformasjonen 

til styrets medlemmer.  

 

Arbeidsplanen i 2019 – 2020 har dessverre vært preget av for mye «klipp og lim» 

fra andre arbeidsår og inneholder derfor punkter som ikke lengre er relevante. 
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Dette går eksempelvis på kapittelet om nettsider hvor fylkeslaget lengre ikke 

bruker nettsidene som et redaksjonelt medium slik det har blitt brukt tidligere. 

Fylkesårsmøtet i 2020 oppfordres derfor til å vedta en ny arbeidsplan med 

tilpassinger til hvordan samfunnet har utviklet seg i 2020. 
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3.0 Fylkesstyret 

Fylkesstyret har det siste året avholdt 10 styremøter og behandlet 33 forskjellige 

saker. Gjennom året har fylkesstyret vedtatt 7 resolusjoner, skrevet en rekke 

leserinnlegg, valgt ungdomskandidat til nominasjonen foran stortingsvalget i 

2021, og levert inn en rekke forslag til senterungdommens programkomite. 

Gjennom året har vi også hatt gjennomgang av bl.a. budsjett, arbeidsplan og 

medieplan for å kartlegge hvordan vi lå an. Vi har i året som har gått utformet en 

valgkampstrategi, som skal være ledene for arbeidet i valgkampen. Denne 

strategien skal endelig vedtas på fylkesårsmøtet i 2020.  

 

Som sagt har fylkesstyret avholdt 10 styremøter denne perioden, som i våre øyne 

er en aktiv møtestruktur. I tillegg til fylkesstyremøtene har fylkesstyret hatt 

kontinuerlig kontakt gjennom Messenger, der saker og media diskuteres daglig 

på det mest aktive. Fylkesstyret i Nordland har en møtestruktur som i det store og 

hele har foregått over internett. Det har gjort at vi også under koronapandemiens 

utbrudd har klart å holde møteaktiviteten oppe. Denne strukturen gjør det også 

mulig å tilrettelegge møtetidspunktene, og ikke minst for å sikre at flest mulig av 

fylkesstyrets medlemmer har mulighet til å delta.  

 

3.1 Arbeidsutvalget 

Gjennom arbeidsåret har arbeidsutvalget hatt en rekke møter for å forberede 

saker til fylkesstyret. Gjennom Messenger har kontakten vært holdt kontinuerlig, 

samt at det har vært en god del telefonmøter mellom AU det siste året. I tillegg til 

å forberede saker for fylkesstyret, har også AU har ansvar for å følge opp vedtak 

som blir gjort, sende inn forslag som blir skrevet og ikke minst å gjennomføre 

arbeid som blir pålagt av fylkesstyret. AU har dette året stått for mye av 

planleggingen rundt grønnskoleringer, sommerleir og ikke minst årsmøtet. I 

tillegg har AU, gjennom sine ansvarsområder sørget for å fordele oppgaver i 

fylkesstyret. Likevel ser vi at fylkesstyret kunne ha vært enda mer inkludert i 

arbeidet, ikke minst i sine gitte ansvarsområder, for å sikre et mer samlet arbeid 
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3.1 Ansvarsområder 

Fylkesstyret vedtok på sitt første styremøte å opprette ansvarsområder for hvert 

av styremedlemmene, samt varamedlemmene. Dette har vært et prosjekt for å 

inkludere styremedlemmene mer i arbeidet, og ikke minst for å gi klare 

arbeidsoppgaver.  

 

Medieutvalget 

Medieutvalget har i arbeidsåret bestått av Eirill DeLonge (utvalgsleder), Anita 

Sjåvik og Adrian Fredriksen. Under fylkesstyremøtet 30.Januar 2020 Ble Vegard 

Grovassbakk valgt inn som ny representant i utvalget som følge av at Anita Sjåvik 

ble flyttet til lokallags-ansvarlige. Utvalget har i løpet av arbeidsåret avholdt tre 

telefonmøter i tillegg til å ha holdt jevnlig kontakt på Messenger.  

 

Presentasjon av folkevalgte 

Det ble utarbeidet et skriv til nye unge folkevalgte i Nordland med ønske om å 

gjennomføre en presentasjon av kommunestyre og fylkestingsrepresentanter. 

Utvalget sendte ut skriv på mail i tillegg til purring på svar i gruppe for unge 

folkevalgte i Nordland Senterungdom. Dessverre fikk ikke utvalget inn noe svar 

på skrivet, noe som gjorde at kampanjen ble avlyst. Det har vært noe innhold på 

sosiale medier fra fylkestingene, men utenom dette har utvalget sett på andre 

muligheter for aktivitet på sosiale medier. 

 

Nyttårsvideo 

Siden video blir stadig mer populært som et medium å kommunisere igjennom 

besluttet medieutvalget å skrive en nyttårstale som et manus og sende ut til 

fylkesstyrets medlemmer. Medlemmene fikk replikker som de skulle spille inn på 

video selv og sende inn til Adrian Fredriksen som hadde ansvar for å klippe 

sammen videoen. Hilsenen ble publisert på nyttårsaften for å oppsummere 

arbeidsåret som gikk.  

 

Valgkamp og vervestrategi 

Utvalget startet opp arbeidet med valgkampstrategi etter gode diskusjoner på 

utvalgsmøtene. Det ble raskt skrevet et utkast til en valgkampstrategi som ble 

behandlet i utvalget før den ble oversendt fylkesstyret for videre behandling. 
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Utvalget hadde en god diskusjon på prosessen ved behandling av 

valgkampstrategien slik at så mye som mulig av organisasjonen skulle inkluderes, 

Vervestrategien ble også diskutert og reflektert rundt, og organisatorisk nestleder 

ble inkludert i utformingen av dette. Vervestrategien ble ikke tatt opp videre i 

utvalget etter dette på grunn av annen møtevirksomhet. 

 

#Heimatt 

Det ble i begynnelsen av 2020 sendt ut en mail fra Sentralstyret om en kampanje 

som skulle foregå over hele landet, denne kampanjen skulle ha fokus på 

fraflytting og desentralisering. Medieutvalget hadde grundige diskusjoner rundt 

kampanjen og la planer for hvordan denne kunne gjennomføres i fylkeslaget. Det 

ble besluttet i medieutvalget etter diskusjon i fylkesstyresak 14/2020 vedrørende 

sentralleddets mediearbeid at det skulle avvikes fra ønsket om å innsende noe av 

materiellet til den nasjonale delen av kampanjen. Dessverre kom 

koronapandemiens utbrudd til Norge kort tid etter dette og kampanjen måtte 

derfor avlyses. 

 

 

Lokallags-ansvarlige 

Under fylkesstyremøtet 6. Oktober 2019 ble Felicia Skreslett-Smalsundmo og 

Vegard Grovassbakk valgt som lokallagsansvarlige for arbeidsåret 2019/2020. 

Dette vedtaket ble derimot omgjort under fylkesstyremøtet 30.Januar 2020 og 

Anita Sjåvik ble valgt inn som ny lokallagsansvarlig sammen med Felicia 

Skreslett-Smalsundmo. Disse har jobbet for å holde kontakt med 

lokallagslederne i fylket, og informere om forskjellige arrangement som 

arrangeres både lokalt og sentralt.  

 

Folkevalgt-ansvarlige 

Marthe Amalie Dahle og Skjalg Hamnes har utgjort Nordland Senterungdoms 

folkevalgtansvarlige i arbeidsåret 

Gjennom året har det vært innhentet informasjon om de folkevalgte 

senterungdommene i Nordland. I forbindelse med koordineringen av dette har 

det blitt laget en egen Facebook gruppe for å samle de folkevalgte. Denne har 
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ikke hatt ønsket aktivitet enda, men er grunnlaget for videre arbeid med å samle 

erfaringer og dele utfordringer og tanker.  

 

Kurs- og arrangementutvalget 

Kurs- og arrangementutvalget har bestått av Felicia Skreslett-Smalsundmo 

(utvalgsleder), Aksel Tverå og Emma Sofie Mikalsen. Utvalget jobbet i vårhalvåret 

tett opp mot lokallagsansvarlige for å skulle arrangere grønnskolering ute i 

lokallagene. Dette ble dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen, som også satt 

demper for den videre aktiviteten i utvalget.  

 

3.3 Sentralstyrets mediearbeid 

Etter en rekke innspill fra Nordland Senterungdoms medlemmer ble det i 

fylkesstyremøte den 11.03.2020 tatt opp og vurdert om fylkesstyret skulle ta 

kontakt med sentralt angående deres mediehåndtering. I møtet ble det vedtatt at 

arbeidsutvalget skulle utforme et brev på bakgrunn av de innspillene som har 

kommet, for å senere legge det frem for fylkesstyret. I Fylkesstyresak 14/2020, 

den 11.05.2020 ble det vedtatt å sende inn brevet til Senterungdommen sentralt. 

Fylkesleder har i etterkant vært i kontakt med Senterungdommens leder Torleik 

Svelle, som videre skal løfte saken opp i sentralstyret.   

 

4.0 Organisatorisk arbeid  

Nordland Senterungdom har i arbeidsåret 2019 – 2020 gjort noen viktige 

organisatoriske endringer i den daglige driften av organisasjonen. Det har vært 

gjennomført en endring i hvordan vi nummererer saker til behandling, 

organisasjonen er registrert på ny i brønnøysundregistrene og det har vært en del 

aktivitet knyttet opp mot kurs og arrangement i regi av organisasjonen. 

Fylkesstyret har også gjort et omfattende arbeid med å arkivere gamle 

sakspapirer fra dags dato tilbake til 2009. Aktiviteten har med andre ord vært høy, 

og det sees tilbake på med stor positivitet.  

 

4.1 Registrering i Brønnøysundregisteret og arkivering av sakspapirer 

I 2019 kom det krav om at alle lokal- og fylkeslagene i Senterungdommen måtte 

registreres i Frivillighetsregisteret og få utlevert eget organisasjonsnummer. I den 
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forbindelse ble det startet et omfattende arbeid med å få tak i gamle protokoller 

fra organisasjonens yngre dager, for å få godkjent søknaden hos 

Brønnøysundregisteret. Søknaden gikk i orden den 02.04.2020 og Nordland 

Senterungdom fikk utdelt organisasjonsnummer 924800607. 

Underveis i arbeidet knyttet til registreringen i Frivillighetsregisteret ble det 

oppdrettet en OneDrive-portal hvor alle protokoller og dokumenterer som 

brukes innad i organisasjonen arkiveres. Denne er siden blitt aktivt brukt som et 

verktøy i fylkesstyret, og inneholder dokumenterer som dateres tilbake helt til 

2009.  

 

4.2 Medlemsregister 

I foregående arbeidsår har det blitt fokusert på å få tettet hullene i 

medlemsregisteret, gjennom at lokallagsansvarlige har tatt kontakt med 

lokallagslederne og bedt de sende inn oppdaterte lister med medlemmene 

deres, samt kontaktinformasjon til disse. Dette arbeidet har gitt noen resultater, 

men enda er vi ikke helt i mål med å skaffe en fullstendig oversikt over hvor 

mange medlemmer vi har i Nordland Senterungdom. 

 

4.3 Nummerering av saker 

Fylkesstyret har tatt i bruk en ny ordning for nummerering av saker, slik at 

saksnumrene går fortløpende over hele året, i stedet for å nullstilles fremfor hvert 

fylkesstyremøte slik som tidligere år. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over 

produktiviteten i fylkesstyret og hvor mange saker en har fått behandlet i løpet av 

et arbeidsår.  

 

4.4 Vervestrategi 

Senterungdommen sentralt utformet egen vervestrategi for perioden 2020 – 

2023. Nordland Senterungdom kom med en rekke innspill til denne, men 

opplevde dessverre ikke at denne var tilpasset forholdene i fylkesorganisasjonen 

etter endt behandling på landsstyremøtet i mars. Som følge av dette diskuterte 

medieutvalget først en utforming av egen vervestrategi tilpasset Nordland 

Senterungdom for samme periode. Organisatorisk nestleder iverksatte arbeidet 

med denne. Arbeidet rundt strategien ble på grunn høy møtevirksomhet og 
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annen aktivitet i organisasjonen utsatt og arbeidsutvalget utarbeidet strategien 

videre kort tid før fylkesårsmøtet. Etter ferdig behandling i arbeidsutvalget ble 

strategien ferdig utformet og klar til behandling ved fylkesårsmøtet i 2020. 

 

 

5.0 Skolering og annen møtevirksomhet 

Nordland Senterungdom har til tross for utfordringene med koronapandemiens 

utbrudd hatt et aktivt og godt oppmøte på arrangementer både lokalt, regionalt 

og nasjonalt. Fylkeslaget har vært med på Senterungdommens landsmøte, 

vårslepp, samling for unge folkevalgte, fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti for 

å nevne noe. I tillegg til dette har Nordland Senterungdom arrangert kurs som 

redegjøres for lengre ned i kapittelet. 

 

5. 1 Senterungdommens og Senterpartiets sentrale arrangementer  

Senterungdommen sentralt skulle originalt etter planen arrangere fire 

arrangement totalt. Dessverre lot ikke alle seg gjennomføre som følge av 

koronapandemiens utbrudd. Heldigvis har deltakelsen vært god på tross av dette.  

 

5.2 Senterungdommens landsmøte  

Senterungdommens 70-ende landsmøte ble avholdt ved Quality Hotel Expo på 

Fornebu 08. – 10. november. Nordland Senterungdom var representert med totalt 

13 delegater. 

 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 

• Eirill DeLonge 

• Marthe-Amalie Dahle    

• Skjalg Hamnes 

• Anita Sjåvik 

• Vegard Grovassbakk 

• Johannes-Hagerup Nilsen (Andøy) 

• Steffen Madsen (Hadsel)  

• Haakon Jentoft (Bodø) 

• Merete Julie Bang (Søndre-Salten) 
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• Aksel Tverå (Hemnes)  

• Torkil Eriksen (Vefsnadalføre) 

• Fredrik Moen (Sømna)  

 

Delegasjonen hadde god geografisk spredning med deltakere fra hele fylket. Av 

deltakerne var over halvparten av disse aktive på talerstolen en eller flere ganger 

i løpet av landsmøtets forhandlinger. Ved valg av nytt sentralstyre ble 

fylkesstyremedlem Skjalg Hamnes valgt som ny representant i 

Senterungdommens Sentralstyre.  

 

5.3 Samling for unge folkevalgte 

31. Januar – 2. februar ble samling for unge folkevalgte avholdt ved Sørmarka 

konferansehotell utenfor Oslo. Her deltok Anette Amalie Åbodsvik Bang, Aina 

Nilsen og Skjalg Hamnes fra Nordland Senterungdom. Samlingen ble brukt til å 

forberede de folkevalgte på sine roller, samt dele erfaringer og tanker rundt 

tilliten rundt det å være folkevalgt.   

 

5.4 Vårslepp   

Vårslepp ble arrangert på Sundvollen hotell 8-10 mars. Fra Nordland 

Senterungdom stilte følgende representanter:  

• Felicia Skreslett-Smalsundmo 

• Anette Bang  

• Skjalg Hamnes (på vegne av sentralstyret) 

• Vegard Grovassbakk (på vegne av organisatorisk utvalg) 

 

5.6 Sommerleir  

Senterungdommens sommerleir i Trøndelag ble avlyst som følge av 

koronapandemiens utbrudd i Norge. Derfor reiste ingen delegater fra Nordland 

på arrangementet.  

 

5.6 Regionale arrangement 
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Nordland Senterungdom har i arbeidsåret deltatt på tre arrangement i regi av 

Nordland Senterparti og Nordland Senterungdom. Aktiviteten har ikke vært helt 

som ønskelig på grunn av koronapandemiens utbrudd. 

 

5.7 Høstkonferanse i Nordland Senterparti 

Høstkonferansen ble avholdt på Scandic Bodø 16. – 17.september i 2019. På 

programmet var bl.a. sosiale-mediekurs holdt av politiske nestleder Eirill Delonge, 

samt evaluering av valgkampen der Senterungdommen var representert med 

fylkesleder i utvalget. På høstkonferansen deltok det dessverre få 

Senterungdommer blant de 70 deltakende.  

 

5.8 Fylkesårsmøte Nordland Senterparti 

I år ble fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti avholdt ved Scandic Hotell Bodø 

15.-16. Februar. Senterungdommen var representert både ved ordstyrer- og 

referentbordet, samt alle komiteer som jobbet med arrangering og koordinering 

av møtet.  

 

Delegasjonen til Nordland Senterungdom bestod av følgende medlemmer: 

• Eirill DeLonge 

• Marthe-Amalie Dahle 

• Anita Sjåvik 

• Vegard Grovassbakk 

• Skjalg Hamnes 

• Johannes-Hagerup Nilsen 

 

Utenom dette var Nordland Senterungdom sterkt representert igjennom 

utsendinger fra Senterpartiets lokallag. 

 

5.9 Sommerleir i Svolvær 

Nordland, Troms og Finnmark Senterungdom gikk sammen og planla sommerleir 

i Svolvær som følge av avlysningen til Senterungdommen sentralt sin sommerleir. 

Dette ble en stor suksess med 19 påmeldte der bl.a. smittevern hadde stort fokus. 

Vi hadde på besøk innledere som fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-

Joacim Bentzen, stortingsrepresentant Siv Mossleth, Bevar Andøya flystasjon v/ 
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Hilde Flobergseter, Anne Sand og Aina Nilsen. Sommerleiren var også innpakket 

med resolusjonskriving, mediekurs og en rekke gøye aktiviteter som fjelltur, 

hyttekonkurranse, kahoot og rebus.  

 

Fra Nordland Senterungdom deltok følgende representanter: 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 

• Eirill DeLonge 

• Felicia Skreslett-Smalsundmo 

• Anita Sjåvik 

• Adrian Fredriksen 

• Aksel Tverå 

• Thea Tverå 

• Skjalg Hamnes 

• Ingrid Tverå 

• Astrid Olderskog Lie 

 

  

5.10 Grønnskolering 

Det ble i senvinter jobbet mye rundt å få arrangert Grønnskoleringer i lokallagene, 

og lokallagsansvarlige var i kontakt med samtlige lokallagsledere om saken. 

Dette måtte derimot avlyses som følge av koronapandemiens utbrudd i Norge. 

Det ble bestemt at arbeidsutvalget heller skulle ta noen mer uformelle besøk hos 

lokallagene mer utpå høsthalvåret, for så å prøve å få gjennomført 

grønnskoleringene våren 2021. 

 

6.0 Politisk aktivitet  

Nordland Senterungdom har i arbeidsåret 2019 – 2020 vært svært aktive politisk. 

Det har vært gode diskusjoner, behandling av stortingsvalgprogram og aktivt 

arbeid for å være synlige i media. Hele fylkesstyret har bidratt både mellom og på 

fylkesstyremøtene med å løfte dagsaktuelle saker eller problemstillinger. 

Fylkesstyret har i arbeidsåret hatt en medievaktordning for å lettere holde 

oversikt over hva som rører seg til enhver tid. Fylkesstyret har også startet opp et 

mer aktivt arbeid mot fylkestingsgruppen og fylkestingets behandlinger. 

Aktiviteten politisk har vært svært god, men rom for forbedringer finnes alltid.  
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6.1 Resolusjoner 

I løpet av arbeidsåret har Nordland Senterungdom vedtatt syv resolusjoner ved 

behandling i fylkesstyret eller på fylkesårsmøtet i 2019. I arbeidsplanen for 2019 – 

2020 står det følgende: «produsere minst én resolusjon i annen hver måned». 

Fylkesstyret har gjennomført intensjonen i punktet, men fordelt det på en annen 

måte enn foreslått i planen. Resolusjonene ble behandlet og vedtatt i første 

halvår, og resten av året ble heller brukt til å fremme disse i ulike organer internt i 

organisasjonen samt i media. Resolusjonene ble oversendt til fylkesårsmøtet i 

Nordland Senterparti og Senterungdommens landsmøte. Det har ikke vært 

oversendt noen resolusjoner til landsstyret, på grunn av at koronapandemien har 

endret møtestrukturen i organisasjonen samt at landsstyret behandler i hovedsak 

dagsaktuelle saker.  

Fylkesstyret i Nordland har vedtatt følgende resolusjoner:  

 

Til landsmøtet i Senterungdommen 2019 ble følgende resolusjoner sendt inn: 

• 01 Panteordning for plast (Vedtatt SST) 

• 06 Det beste biogassanlegget finner vi i kumagen! (Avvist SST)  
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Til fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti 2020 ble følgende resolusjoner sendt 

inn: 

• 07 Ny bilpark sikrer fremtiden (Avvist) 

• 01 Panteordning for plast (Vedtatt) 

• 06 Det beste biogassanlegget finner vi i kumagen! (Vedtatt) 

• 04 Ja til fortsatt utvikling av Norsk landbruk (Vedtatt) 

• 02 Konsertbilletter betaler ikke husleien! (Vedtatt, ny tittel) 

 

 

 

7.0 Mediearbeid 

Nordland Senterungdom har i løpet av arbeidsåret gjennomført store deler av 

medieplanen samt enkelte måneder levert mer enn planens mål. Dette gjelder 

spesielt på tradisjonelle medier der Nordland Senterungdom har vært aktive på å 

skrive leserbrev, pressemelding og kronikker. Medieplanen 2019 – 2020 har vært 

mangelfull i form av at enkelte punkter ikke står i tråd med hvordan 

mediebransjen har endret seg over tid. Eksempelvis har ikke fylkesstyret prioritert 

å delta på radio eller TV – Intervjuer ettersom at etterspørselen ikke er der og 

Senterungdommens målgruppe er lettere å nå igjennom sosiale medier. Dette er 

noe av bakgrunnen til at fylkesstyret leverer et helhetlig nytt forslag til medieplan 

for 2020 – 2021. 

 

7.1 Sosiale medier 

Aktiviteten på sosiale medier igjennom arbeidsåret har vært delvis i mål med 

arbeidsplanen for 2019 – 2020. Planen har satt klare mål for vekst av følgere, men 

ikke hyppighet på publisering av innlegg eller innleggenes innhold. Den største 

utfordringen med sosiale medier har vært koronapandemiens utbrudd i Norge. 

Som følge av dette har det blitt brukt mye energi på å samle inn materiale fra 

tillitsvalgte og folkevalgte, og lite tid på å produsere materiale som kan brukes 

over tid. På tross av dette har aktiviteten vært grei.  

 

Facebook 
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Nordland Senterungdom er i mål med aktiviteten på Facebook. Det har vært 

publisert innlegg nesten hver måned, delt leserbrev fra tradisjonelle medier, 

innblikk i hverdagen til enkeltmedlemmer i styret samt arrangement som har 

vært gjennomført i organisasjonen.  

  

 

Instagram 

Nordland Senterungdom har vært mindre aktive på Instagram enn Facebook. Det 

har vært mindre innlegg, men mer stories fra fysiske møter. Målet om antall 

følgere på Instagram er ikke som ønsket. Dette går mye på at Instagram er et 

utfordrende medium å øke følgermassen på uten ukentlig aktivitet. 
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7.2 Tradisjonelle medier 

I arbeidsåret har Nordland Senterungdom vært aktiv på å skrive leserbrev, 

kronikker og pressemeldinger. I henhold til medieplanen vedtatt på 

fylkesårsmøtet i 2019 skulle fylkesstyret være i media minst annenhver måned 

med et utspill, og dette målet har vi klart å komme i mål med.  

 

Medierapport 2019 – 2020 
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7.3 Medievaktplan 

I fylkesstyremøtet 30. Januar 2020 vedtok fylkesstyret å starte opp med 
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medievakt i fylkesstyret. Hensikten med planen var å utfordre styremedlemmene 

til å følge med i media og dele en sak uken de har vakt. Rulleringen av planen 

begynte i Uke 5 og har vart frem til fylkesårsmøtet i 2020. Planen har vart til 

sammen i 30 uker hvor vi har delt innlegg i 15 av ukene. Selv om det ikke har vært 

delt saker hver uke har planen ført til at styret har samlet sett vært mer bevist på 

hva som rører seg i media. Dette har syntes igjennom at enkelte 

styremedlemmer har delt saker utenom de ukene de er på vakt.  
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7.4 Senterungdommens stortingsvalgprogram 

For første gang siden 2012 har fylkesstyret hatt en grundig og omfattende 

behandling av Senterungdommens stortingsvalgprogram. Fylkesstyrets 

medlemmer leverte forslag til programmet som ble gjennomgått i samråd med 

resten av styret. Det ble avgjort å sende inn totalt 99 forslag inkludert A/B/C 

alternativene fra programkomiteen.  

 

7.5 Fylkestinget i Nordland  

Nordland Senterungdom er representert på fylkestinget i Nordland gjennom Kim 

André Haugan Schei og Anette Amalie Åbodsvik Bang. Gjennom året har det 

gradvis blitt gjennomført orienteringer i etterkant av Fylkestingene. Ved det 

digitale Fylkestinget i april ble det for første gang i forkant diskutert rundt 

Fylkestingets saker, som var: NOU Rusreform – fra straff til hjelp og Nordland 

fylkesting sine innspill til NTP. I forkant av Fylkestinget i juni skrev fylkesstyret en 

felles uttalelse fra Nordland Senterungdom om frivilligheten i samfunnet, i 

tilknytting fylkesrådets innstilling i saken.  

 

8.0 Valgkamp 2021 

Nordland Senterungdom har i løpet av arbeidsåret fokusert på å være tidlig ute 

med å forberede organisasjonen til aktiv deltagelse i stortingsvalgkampen 2021. 

Det er valgt ungdomskandidat og utarbeidet forslag til valgkampstrategi for 2021.  

 

8.1 Nominasjon 

Fylkesstyret vedtok i fylkesstyresak 26/2020 Eirill DeLonge som sin 

ungdomskandidat inn mot stortingsvalget i 2021. Fylkesstyret spilte også inn 

andre senterungdommer til øvrige plasser på nominasjonslisten. 

Fylkesstyremøtet ble avholdt 11.mai, og etter saksbehandlingen har Nordland 

Senterungdom vært aktive på å synliggjøre ungdomskandidaten ovenfor 

lokallagene, nominasjonskomiteen og den øvrige befolkningen i Nordland. 

 

8.2 Valgkampstrategi 2021 
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Medieutvalget begynte tidlig i år å planlegge valgkampen. Dette var slik at 

fylkeslaget allerede i år kunne være med å forberede neste års valgkamp, og 

ikke minst for å dele sine erfaringer og råd. Valgkampstrategien var først oppe i 

Medieutvalget hvor det ble diskusjon rundt innholdet samt fremdriftsplan for 

arbeidet. Valgkampstrategien gikk videre til behandling i fylkesstyret før planen 

sendtes videre på høring i lokallagene. Lokallagene hadde god tid til å komme 

med innspill, men dessverre kom det ingen innspill innen fristene. Deretter gikk 

planen tilbake til fylkesstyret for behandling. Fylkesstyret ferdigstilte planen til 

behandling på fylkesårsmøtet i begynnelsen av august.  


