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Fylkesstyrets forslag til vedtak: 3 

 4 

 5 

1.0 Innledning 6 

Arbeidsåret 2020-2021 har vært et godt og produktivt år for Nordland 7 

Senterungdom. Året har naturligvis vært preget av stortingsvalget, og Nordland 8 

Senterungdom har vært aktive i arbeidet med å utforme nytt 9 

stortingsvalgprogram for Senterungdommen. Vi har også vært representert på 10 

alle skolene under skolevalgkampen. 11 

Vi har i løpet av arbeidsåret startet arbeidet med å opprette ett nytt lokallag, og 12 

fått flere nye medlemmer. Vi har vært aktive i debatten i lokale så vel som 13 

nasjonale aviser, og har blitt lagt merke til under alle arrangementer vi har deltatt 14 

på. Vi er ekstra fornøyde med å ha økt vår innflytelse ovenfor Nordland 15 

Senterparti.  16 

Vi har vært representerte på samtlige arrangement av Senterungdommen 17 

sentralt, samt Nordland Senterparti. Og selv om koronapandemien har skapt 18 

utfordringer også i år, er vi fornøyde med å ha arrangert vår egen sommerleir i 19 

samarbeid med Troms Senterungdom og Finnmark Senterungdom. 20 

 21 

2.0 Fylkesårsmøtet 2020 22 

Nordland Senterungdom arrangerte sitt fylkesårsmøte ved Sjunkhatten Leirskole 23 

i Bodø 21.-23. August. Det var ti deltakere under arrangementet, samt fire gjester 24 

og to observatører.  25 

Typiske årsmøtesaker ble behandlet, i tillegg til at det ble vedtatt en 26 

valgkampstrategi, en vervestrategi og resolusjonen «Stemmerettsalder og 27 

myndighetsalder må samsvare!» ble vedtatt.  28 

 29 



2.1 Valg av nytt fylkesstyre 30 

Valgkomiteen i 2020 bestod av: 31 

Merete Julie Bang (Leder) 32 

Eirill DeLonge 33 

Anders Mørk 34 

 35 

Fylkesårsmøtet valgte følgende fylkesstyre for arbeidsåret 2020-2021: 36 

Fylkesleder Anette A.Å. Bang Meløy 
 

Politisk nestleder Torkil Eriksen Grane 
 

Organisatorisk nestleder Felicia Skreslett-
Smalsundmo 

Hemnes 

1. Styremedlem Skjalg Hamnes  Evenes 
 

2. Styremedlem Adrian Fredriksen Steigen 
 

3. Styremedlem Anne Margrete Leiros 
Nilsen 

Evenes 

4. Styremedlem Emma Sofie Aas 
Mikalsen 

Vefsn 

5. Styremedlem Anita Sjåvik Bodø 
 

1. Varamedlem Vegard Grovassbakk Sørfold  
 

2. Varamedlem Lea Brendberg Rana 
 

3. Varamedlem Johannes-Hagerup 
Nilsen 

Andøy 

 37 

Valgkomite 2021 38 

Fylkesårsmøtet valgte følgende valgkomite for 2021: 39 

Merete Bang (Leder) 40 

Anders Mørk 41 

Marthe-Amalie Dahle 42 

 43 

 44 



2.3 Arbeidsplan 2020-2021  45 

Status pr. 31.07  46 

Punkt Status 
Bidra i prosessen med Senterungdommens 
stortingsvalgprogram 2021 –2025. 

Gjennomført 

Være aktive i samfunnsdebatten Gjennomført 
Jobbe tett mot fylkestingets representanter for å få 
gjennomslag for Senterungdommens politikk 

Gjennomført 

Heve kompetansen på medlemmene i hele 
organisasjonen på å utvikle ny politikk 

Delvis gjennomført 

Behandle minst åtte resolusjoner i løpet av arbeidsåret. Gjennomført 
Fremme minst to resolusjoner i landsstyret. Delvis gjennomført 
Fremme vedtatte og relevante resolusjoner på 
fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti. 

Gjennomført 

Fremme vedtatte og relevanteresolusjoner på 
landsmøtet i Senterungdommen. 

Gjennomført 

Kontakte unge folkevalgte i hele fylket for tilbud om 
oppfølging to ganger i året. 

Ikke gjennomført 

Aktivisere forum for unge folkevalgte i Nordland for 
perioden 2019 –2023 

Delvis gjennomført 

Aktivt invitere folkevalgte representanter til å delta på 
samling for unge folkevalgte, eller andre arrangement i 
Senterungdommens regi både regionalt og nasjonalt. 

Ikke relevant i 
2020/21 

Være i media minst annenhver måned Gjennomført 
Velge en eller flere SoMe –ansvarlige for hvert fysisk 
møte 

Ikke relevant i 
2020/21 

Gjøre en vurdering på første fylkesstyremøte etter 
årsmøtetom hvordan ansvaret for oppfølging av 
medieplanen fordeles i fylkesstyret 

Gjennomført 

Øke antall følgere på alle plattformer på sosiale medier 
der Nordland Senterungdom er representert 

Gjennomført 

Gjennomføre medieplanen. Delvis gjennomført 
Ha 200 betalende medlemmer innen fylkesårsmøtet i 
2021. 

Ikke gjennomført  

Ha tettere kontakt opp mot alle medlemmene i 
organisasjonen. 

Gjennomført 

Ha utvalgte styremedlemmer med ansvar for å holde 
kontakt med lokallagene i fylkeslaget 

Gjennomført 

Gjennomføre grønnskolering eller tilsvarende 
arrangement i løpet av arbeidsåret. 

Ikke gjennomført 



Gjennomføre vervestrategien Ikke gjennomført 
Alltid bruke Senterungdommens offisielle logo, på alle 
dokumenter. 

Gjennomført 

Arkivere alle sakspapirer og dokumenter i OneDrive 
portalen. 

Gjennomført 

Følge Senterpartiets og Senterungdommens grafiske 
profil. 

Gjennomført 

I løpet av kommende arbeidsår oppdatere 
kontaktinformasjon på samtlige medlemmer. 

Ikke gjennomført  

Sende ut påminnelse om at kontingenten må betales. Gjennomført 
Tette hull i medlemsregisteret for å sikre at systemet er 
fullverdig 

Ikke gjennomført  

Ha god kontakt med lokallagslederne i hele Nordland. Delvis gjennomført 
Sende ut medlemsbrev til medlemmene i 
organisasjonen minst en gang i kvartalet. 

Delvis gjennomført 

Sende ut e-post til Nordland Senterungdoms 
medlemmer etter årsmøtet med informasjon om nytt 
styre, kontaktinfo og med oppfordringer om kontakt og 
om innspill til fylkesstyrets arbeid. 

Gjennomført 

Oppfordre medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte til å 
følge Nordland Senterungdom på alle sosiale medier. 

Gjennomført 

Oppfordre sterkere til innmelding i gruppen «Nordland 
Senterungdom» på facebook. 

Delvis gjennomført 

Etablere valgkamputvalg tidlig i arbeidsåret Gjennomført 
Oppnå minst 14% oppslutning ved skolevalget Ikke gjennomført  
Øke antall debattanter fra rekordåret 2019 fra fem til ti Ikke gjennomført 
Etablere debattperm med talepunkter spesielt for 
Nordland 

Ikke gjennomført  

 47 

2.4 Redegjørelse for arbeidsplanen 48 

Fylkesstyret er på generell basis fornøyd med jobben som er blitt lagt ned for å 49 

gjennomføre arbeidsplanen.  50 

Flere av punktene som går på fysiske arrangementer har ikke latt seg 51 

gjennomføre på grunn av koronapandemien og avlysning av arrangementer. 52 

Ingen av de faste arrangementene til Senterungdommen har latt seg arrangere i 53 

år, noe som arbeidsplanen bærer preg av.  54 

Medlemsregisteret skaper stadig hodebry for Nordland Senterungdom, da det er 55 

svært mangelfullt. Det er ikke gjennomførbart for Nordland Senterungdom å få 56 



medlemsregisteret opp å gå før utfordringene hos Senterungdommen sentralt er 57 

løst. Arbeidet med å hente inn opplysninger om medlemmene for å tette hullene 58 

manuelt har vist seg utfordrende med tanke på personvern.  59 

Vi jobber stadig med å forbedre vår kommunikasjon med våre medlemmer samt 60 

lokallagene våre. Dette kan i noen grad være utfordrende, men vi jobber med nye 61 

måter å nå ut på, både via e-post, gruppechatter på Messenger og lignende.  62 

I skolevalget endre vi opp med 9,9% oppslutning, som er det beste resultatet i et 63 

stortingsvalgår siden 1993. Vi er godt fornøyd med dette, selv om vi hadde litt 64 

høyere forventninger. I år var vi totalt 3 debattanter fra Nordland og to fra sentralt 65 

som hjalp til, og vi nådde dermed ikke målet vårt med 10 debattanter under årets 66 

skolevalg. Etablering av debattperm var påbegynt, men ble dessverre ikke ferdig 67 

i tide før valgkampen.  68 

Medieplanen er delvis gjennomført. Vi har hatt mange gode leserinnlegg ute og 69 

er aktive både på Facebook og Instagram. Vi har høye ambisjoner og har klart å 70 

øke følgermassen på Instagram som ønsket, men vi mangler enda noen følgere 71 

for å nå ønsket mål for Facebook.  72 

 73 

3.0 Fylkesstyret  74 

Fylkesstyret har det siste året avholdt 13 styremøter. Det er blitt behandlet åtte 75 

resolusjoner, der syv ble vedtatt og en avvist. Fylkesstyret har i tillegg som 76 

helhet, eller enkeltmedlemmer, hatt ute 19 leserinnlegg.  77 

Vi har arbeidet aktivt med Senterungdommens stortingsvalgprogram, og leverte 78 

en rekke endringsforslag. Av disse fikk vi inn nærmere 50 stykker!  79 

 80 

3.1 Arbeidsutvalget 81 

Arbeidsutvalget har i løpet av året avholdt 12 møter, hvor de har forberedt 82 

styremøter og kommet med innstilling til vedtak på saksfremleggene. Noen få 83 

hastesaker har også måttet blitt behandlet, men arbeidsutvalget har hele tiden 84 

etterstrebet å ta minst mulig avgjørelser uten at fylkesstyret har fått kommet med 85 



innspill. Referat fra disse møtene har blitt lagt ut på fylkesstyrets OneDrive-portal 86 

slik at øvrige fylkesstyremedlemmer kan se hva som er blitt diskutert.  87 

I tillegg til møtene har det vært kontinuerlig kontakt over arbeidsutvalgets 88 

gruppechat på Messenger.  89 

Arbeidsutvalget har i tillegg vært ansvarlig til å følge opp vedtak både fra 90 

årsmøtet og fylkesstyret, koordineringen rundt arbeidet med 91 

stortingsvalgprogram samt planlegging av sommerleir og fylkesårsmøtet.  92 

 93 

3.2 Ansvarsområder  94 

Fylkesstyret vedtok på sitt første styremøte å fordele ansvarsområder på alle 95 

styre- og varamedlemmene. Dette for å kunne inkludere alle medlemmene i det 96 

kontinuerlige styrearbeidet, samt forberede de på komitearbeid utenfor 97 

fylkesstyret.  98 

 99 

Medieutvalget 100 

Medieutvalget har bestått av Torkil Eriksen (utvalgsleder), Adrian Fredriksen, Anita 101 

Sjåvik og Johannes-Hagerup Nilsen. 102 

Gjennom året har fokuset fra medieutvalget vært å finne ulike måter å produsere 103 

innhold til våre sosiale medier-kontoer. Vi lagde en BO I NORD kampanje hvor 104 

målet var at å vise frem ulike steder i distriktene, i håp om å gjøre bygda mer 105 

attraktiv for unge tilflyttere. Kampanjen ble utformet som korte videoer hvor man 106 

ble kjent med et sted. Fylkesstyrets medlemmer ble valgt til å vise fram deres 107 

hjemsted og hva som skiller deres kommune fra andre. Kampanjen ble dessverre 108 

ikke ferdigstilt, av 12 planlagte videoer ble tre av disse publisert.  109 

En annen sak medieutvalget har jobbet med er medievakten. Her hadde 110 

fylkesstyrets medlemmer i hver sin uke ansvaret for å finne en politisk sak og 111 

skrive noen ord om den, før det ble publisert på Facebook-siden til Nordland 112 

Senterungdom. Medieutvalget er godt fornøyd med resultatet, selv om det har 113 

vært noen utfordringer underveis,  114 



Kurs- og arrangementsutvalget  115 

Kurs- og arrangementsutvalget har bestått av Vegard Grovassbakk (utvalgsleder), 116 

Felicia Skreslett-Smalsundmo, Anne Margrete Leiros Nilsen og Emma Sofie Aas 117 

Mikalsen. 118 

Utvalget har i løpet av året jobbet for å arrangere et fiskeripolitisk webinar, etter at 119 

flere av våre medlemmer viste interesse for denne typen arrangement. Dette 120 

skulle bli Nordland Senterungdoms første webinar, men måtte dessverre avlyses 121 

grunnet flere omstendigheter.  122 

Utvalget har også jobbet med planlegging av debattskolering i forkant av 123 

skolevalgkampen, men dette ble dessverre ikke gjennomført.  124 

I tillegg ble det diskutert å arrangere en lokal sommerleir, men siden fylkeslaget 125 

gjentok suksessen fra i fjor med å arrangere sammen med Troms Senterungdom 126 

og Finnmark Senterungdom, ble det meste av planleggingen flyttet til 127 

fylkeslagenes arbeidsutvalg.  128 

 129 

Lokallagsansvarlige 130 

Lokallagsansvarlige har bestått av Felicia Skreslett-Smalsundmo (utvalgsleder) 131 

og Lea Gabrielle Brendberg.  132 

Utvalget har jobbet for å bedre kontakten mellom lokallagene og fylkesstyret. 133 

Utvalget har det siste året jobbet med å få en dialog med hver enkelt 134 

lokallagsleder for bedre forståelse av aktivitet og utfordringer i lokallagene.  135 

De har sendt ut informasjon om aktivitet i fylkeslaget, og aktuelle arrangement og 136 

frister fra sentralt hold. De har også jobbet for å bistå lokallagene med å avholde 137 

årsmøter, og planlagt et felles møte med alle lokallagslederne og fylkesstyret. 138 

Dette måtte dessverre utgå grunnet antall oppmmøtende. 139 

 140 

Folkevalgtsansvarlige 141 

Folkevalgtsansvarlige har bestått av Skjalg Hamnes (utvalgsleder) og Anette 142 

Amalie Åbodsvik Bang.  143 



Utvalget har forsøkt å få aktivitet i medlemsforumet for våre unge folkevalgte på 144 

Facebook, uten å lykkes. Utvalgets medlemmer satte seg mål om minst 2 145 

publiseringer i måneden fra deres hold og laget en intern oversikt for utførte og 146 

planlagte innlegg, men klarte ikke å opprettholde dette arbeidet. Det var i tillegg 147 

laber respons på innleggene som ble publisert, og det har vært manglende 148 

bidrag fra andre enn utvalgets medlemmer. 149 

Man har likevel i noen grad sørget for å ha delt informasjon om kommende 150 

arrangementer, selv om det ikke har vært egne arrangementer for unge 151 

folkevalgte verken fra sentralt hold eller fra fylkeslagets side i år.  152 

Utvalget har ikke kontaktet unge folkevalgte direkte for tilbud om 153 

oppfølging/kontakt gjennom året. 154 

 155 

4.0 Senterungdommens sentrale arrangement  156 

Koronapandemien har slått hardt ut på Senterungdommens sentrale 157 

arrangement, hvor noen har måttet avlyses og resten har blitt avvikler digitalt. Vi 158 

er derimot fornøyde med å ha vært både godt representert og godt synlige under 159 

de arrangementene som har blitt avholdt.  160 

 161 

4.1 Senterungdommens 71. Landsmøte 162 

Senterungdommens 71.landsmøte ble arrangert digitalt 6.-7. November 2020. 163 

Fra Nordland deltok: 164 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 165 

• Felicia Skreslett-Smalsundmo 166 

• Anita Sjåvik 167 

• Adrian Fredriksen 168 

• Anne Margrete Leiros Nilsen 169 

• Oda Alise Hansen 170 

• Silje Huldal (Bodø) 171 

• Astrid Olderskog Lie (Hemnes) 172 



• Torkil Eriksen (Vefsnadalføret) 173 

• Merete Julie Bang (Søndre Salten) 174 

• Skjalg Hamnes (Sentralstyret) 175 

• Bent-Joacim Bentzen (Fylkesråd) 176 

 177 

4.2 Senterungdommens stortingsvalgprogrammøte 178 

På grunn av digital arrangering av landsmøtet ble det bestemt at bolken om 179 

stortingsvalgprogrammet skulle behandles som et separat møte. Dette møtet ble 180 

avviklet digitalt, 6.-7. februar 2021.  181 

Fra Nordland deltok: 182 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 183 

• Torkil Eriksen 184 

• Emma Sofie Mikalsen 185 

• Silje Huldal 186 

• Anne Margrete Leiros Nilsen 187 

• Adrian Fredriksen 188 

• Anita Sjåvik 189 

• Merete Bang (Søndre Salten) 190 

• Skjalg Hamnes (Sentralstyret) 191 

 192 

4.3 Debattskolering 193 

16.-18. April ble det arrangert digital debattskolering for Senterungdommen. 194 

Fylkeslaget ble utdelt tre delegater, og fra Nordland deltok: 195 

• Adrian Fredriksen 196 

• Anne Margrete Leiros Nilsen 197 

• Natalia Sjåvik 198 

 199 

 200 

 201 



4.4 Regionale arrangementer  202 

Nordland Senterungdom har i tillegg til egne arrangementer, vært godt synlige 203 

på alle arrangementer arrangert av Nordland Senterparti.  204 

 205 

4.5 Nominasjonsmøte stortingsvalg 206 

Nominasjonsmøtet ble avviklet digitalt 20. November 2020.  207 

Av Senterungdommer deltok: 208 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 209 

• Torkil Eriksen 210 

• Skjalg Hamnes 211 

• I tillegg deltok det flere Senterungdommer som representere sine lokallag 212 

i Senterpartiet.  213 

4.6 Høstkonferanse 214 

Høstkonferansen til Nordland Senterparti ble arrangert digitalt 21.-22. november 215 

2020. Dette førte til at arrangementet ble gratis, og at alle medlemmer kunne 216 

delta digitalt uten påmelding.  217 

Fra Nordland Senterungdom deltok: 218 

• Felicia Skreslett-Smalsundmo 219 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 220 

• I tillegg deltok det flere Senterungdommer som representere sine lokallag 221 

i Senterpartiet 222 

 223 

4.7 Fylkesårsmøte Nordland Senterparti 224 

Fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti ble arrangert digitalt 20.-21. Mars. I tillegg 225 

til å være godt representert under møtet, var også Nordland Senterungdom 226 

representert i alle komiteene i forkant av møtet.  227 

• Felicia Skreslett-Smalsundmo 228 

• Torkil Eriksen 229 



• Adrian Fredriksen 230 

• Merete Julie Bang 231 

• Lea Brendberg 232 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang (Fylkestingsgruppa) 233 

• I tillegg deltok det flere Senterungdommer som representere sine lokallag 234 

i Senterpartiet 235 

  236 

4.8 Sommerleir på Sommarøy 237 

30. Juli – 2. August arrangerte Nordland Senterungdom, i samarbeid med Troms 238 

Senterungdom og Finnmark Senterungdom en sommerleir ved Sommarøy 239 

utenfor Tromsø. Det var totalt 15 deltakere på arrangementet. 240 

Fra Nordland deltok: 241 

• Anette Amalie Åbodsvik Bang 242 

• Torkil Eriksen 243 

• Anne Margrete Leiros Nilsen 244 

• Oda Alise Hansen 245 

• Eirill DeLonge 246 

• Skjalg Hamnes  247 

 248 

5.0 Politisk aktivitet 249 

Arbeidsåret 2020-2021 har vært fult av godt politisk arbeid. Det har vært gode 250 

diskusjoner, behandling av stortingsvalgprogram og aktivt arbeid for å være 251 

synlige i media. Hele fylkesstyret har bidratt både mellom og på 252 

fylkesstyremøtene med å løfte dagsaktuelle saker eller problemstillinger.  253 

Fylkesstyret har også startet opp et mer aktivt arbeid mot fylkestingsgruppen og 254 

fylkestingets behandlinger, og det har blitt satt opp en egen sak for å diskutere 255 

sakskartet i forkant av hvert fylkesting.  256 

Aktiviteten politisk har vært svært god, men rom for forbedringer finnes alltid. 257 



 258 

5.1 Resolusjoner 259 

Det har i løpet av arbeidsåret blitt behandlet åtte resolusjoner, hvorav syv er blitt 260 

vedtatt. I tillegg samarbeidet fylkesstyret med fylkesstyrene i Troms 261 

Senterungdom og Finnmark senterungdom i høst for å sende inn resolusjoner inn 262 

til landsmøtet i fellesskap.  263 

Følgende resolusjoner er blitt behandlet i fylkesstyret: 264 

Tittel Status 

Stemmerettsalder og 

myndighetsalder må samsvare 

Vedtatt 

Nei til villsvin i norsk fauna Vedtatt 

Moderasjon i lønningen til ledere Vedtatt 

Fiberutbygging i Norge, et forsømt 

samfunnsansvar 

Vedtatt 

Nasjonalt kartverk over tiltenkte 

industritomter 

Vedtatt 

Flere toaletter, for en billig pris! Vedtatt 

Styrk de unges kunnskap om 

arbeidslivet! 

Vedtatt 

Nei til vindkraft Avvist 

 265 

Til landsmøtet ble følgende resolusjoner sendt inn: 266 

Stemmerettsalder og 

myndighetsalder må samsvare 

Oversendt til landsstyret, vedtatt 

Flere toaletter, for en billig pris! Oversendt til landssstyret, avvist 

Møteskikk inn på agendaen! Avvist 

Ja til norsk selvråderett over 

Tanavassdraget 

Oversendt til sentralstyret, ikke 

behandlet pr. d.d.  

Ta drømmefaget uansett hvor du bor! Oversendt til landsstyret, avvist 

 267 



Til landsstyret ble følgende resolusjoner sendt inn: 268 

Nasjonalt kartverk over tiltenkte 

industriområder 

Avvist  

 269 

Til årsmøtet i Nordand Senterparti ble følgende resolusjoner sendt inn: 270 

Stemmerettsalder og myndighetsalder må 

samsvare 

Vedtatt 

Nei til villsvin i norsk fauna Vedtatt 

Moderasjon i lønningen til ledere Oversendt til fylkesstyret 

Fiberutbygging i Norge, et forsømt samfunnsansvar Oversendt til fylkesstyret 

Nasjonalt kartverk over tiltenkte industritomter Vedtatt 

Flere toaletter for en billig pris! Vedtatt 

 271 

6.0 Mediearbeid 272 

6.1 Sosiale medier 273 

Både arbeidsplanen og medieplanen er tydelige på at Nordland Senterungdom 274 

skal øke antall følgere på sosiale medier. Vi har økt følgerskaren på alle 275 

plattformer, men har ikke klart å nå målet for antall følgere på facebook. 276 

Grunnet koronapandemien har det vært utfordrende å finne stoff å publisere (da 277 

treff og samlinger har blitt avlyst), men vi har vært kreative og klart å holde 278 

aktiviteten oppe til tross.  279 

 280 

Facebook 281 

Arbeidsplanen har til mål om at vi skal ha 2000 følgere på Facebook. Dette var et 282 

ambisiøst mål, så selv om vi ikke er helt i mål er vi godt fornøyde med å ha økt 283 

følgerskaren i løpet av året. Når det kommer til målene i medieplanen angående 284 

aktivitet på plattformen, er vi derimot godt i mål.  285 

 286 



Måned  Antall innlegg  

September 3 

Oktober 8 

November 10 

Desember 3 

Januar 1 

Februar 6 

Mars  5 

April 5 

Mai 10 

Juni 5 

Juli 14 

August 9  

September 16  

Antall følgere 1676 

 287 

Instagram 288 

Instagram har gjennom året ikke blitt like høyt prioritert som Facebook. Grunnen 289 

for dette er at Instagram er en ren bildedelingstjeneste, og det er derfor ikke like 290 

naturlig å dele for eksempel leserinnlegg og andre politiske innlegg, men heller 291 

mer uhøytidelige innlegg fra møter og treff. Ettersom de aller fleste av fysiske 292 

treff og arrangement har blitt avlyst, har det ikke vært så enkelt å finne stoff å 293 

dele. Likevel har vi nådd vårt mål om å øke følgermassen til 400.  294 

Måned Antall innlegg 

September 1 

Oktober 1 

November 1 

Desember 1 

Januar 0 

Februar 0 

Mars 1 



April 0 

Mai 1 

Juni 1 

Juli 1 

August 2 

September 6 

Antall følgere  417 

 295 

6.2 Tradisjonelle medier 296 

Fylkesstyret har det siste året vært aktive med å skrive leserinnlegg, og de fleste 297 

av våre medlemmer har bidratt. I arbeidsplanen heter det at fylkesstyret skulle ha 298 

leserinnlegg ute annen hver måned, og dette er vi godt i mål med.  299 

 300 

Fylkesstyret i Nordland Senterungdom har hatt følgende avisoppslag i 2020-301 
2021: 302 

Skrevet av Dato Hva Link 
Fylkesstyre
t i Nordland 
Senterungd
om 

25.08 -
20 

Pressemeldi
ng 

https://ranano.no/felicia-fra-hemnes-og-lea-fra-
rana-valgt-inn-i-styret-i-nordland-
senterungdom/25.08-
07:01%F0%9F%8D%80%F0%9F%8D%80 

Anette 
Bang og 
Anita Sjåvik 

18.09 -
20 

Leserinnlegg https://www.ranablad.no/nordland-ma-ta-sin-
del-av-ansvaret-for-a-stoppe-klimaendringene-
og-de-konsekvensene-det-forer-til/o/5-42-
732676  

Fylkesstyre
t i Nordland 
Senterungd
om 

10.10 -
20 

Leserinnlegg https://avisalofoten.no/stemmerett-for-18-
aaringer/10.10-10:01  

Skjalg 
Hamnes 

19.10 -
20 

Leserinnlegg https://www.fremover.no/nei-evenes-hoyre-
hoyre-i-regjering-trygger-ikke-norge/o/5-17-
767973  

Torkil 
Eriksen 

30.10 -
20 

Leserinnlegg https://www.helg.no/ytringsfrihet-eller-kloke-
valg/o/5-24-611531  

Håkon 
Wikan 
(Harstad 
tidende) 

06.11 -
20 

Redaksjonell 
sak 

https://www.ht.no/nyheter/2020/11/06/Skjalg-
27-kjemper-for-en-ny-periode-i-
Senterungdommens-sentralstyre-22953251.ece  
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Gisken 
Amanda 
Eriksen 
(Harstad 
tidende) 

08.11 -
20 

Redaksjonell 
sak 

https://www.ht.no/nyheter/2020/11/08/Skjalg-
27-gjenvalgt-for-ny-periode-%E2%80%93-En-
ressurs-22958941.ece  

Johannes-
Hagerup 
Nilsen 

23.11 -
20  

Leserinnlegg https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/V
erdens-fiskeridag  

Anette 
Bang 

29.11 -
20 

Leserinnlegg https://ranano.no/vi-skal-fortsette-aa-satse-
paa-ungdom-i-hele-norge/27.11-10:36  

Felicia 
Skreslett-
Smalsundm
o, Adrian 
Fredriksen 
og Torkil 
Eriksen 

02.12 -
20  

Leserinnlegg https://ranano.no/fra-tragedie-til-triumf/01.12-
04:22  

Torkil 
Eriksen 

23.02 -
21 

Leserinnlegg https://www.nationen.no/motkultur/debatt/tak
k-for-maten-2/  

Anette 
Bang 

22.02 -
21 

Leserinnlegg https://www.an.no/kulturnaringa-blor-og-
regjeringa-stror-salt-i-saret/o/5-4-1371745 

Felicia 
Skreslett-
Smalsundm
o 

26.02 -
21 

Leserinnlegg https://www.banett.no/nyheter/Debatt/2021/0
2/26/Ja-til-kvotejakt-p%C3%A5-%C3%B8rn-
23561614.ece  

Johannes-
Hagerup 
Nilsen 

10.03-
21 

Leserinnlegg Vi må se hele bildet - Kyst og Fjord  

Anette 
Bang og 
Marthe-
Amalie 
Dahle 

12.04 -
21 

Leserinnlegg https://ranano.no/hvis-du-har-traktorlappen-
og-kan-kjore-trygt-med-15-tonns-tilhenger-bor-
du-faa-hengerlappen-med-paa-kjopet-naar-du-
kjorer-opp-til-personbil/12.04-03:03  

Odd-Georg 
Hergot 
Benjaminse
n 
(Fremover) 

04.06.-
21 

Redaksjonell 
sak 

OL, Narvik | Ser på OL som ei brekkstang for 
Nord-Norge (fremover.no) 

Gisken 
Amanda 
Eriksen 
(Harstad 
Tidende) 

15.06 -
21 

Redaksjonell 
sak 

https://www.ht.no/nyheter/2021/06/06/%E2%8
0%93-Senterungdommen-har-aldri-f%C3%A5tt-
s%C3%A5-mye-gjennom-
24080791.ece?rs8047961623613185913&t=1  

Anita Sjåvik 24.06 -
21 

Leserinnlegg https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/E
n-investering-i-ungdommen-er-en-investering-
for-framtiden  

Håkon 
Wikan 

08.07-
21 

Redaksjonell 
sak 

Nå kan du komme med innspill: Flyplasskrysset 
legges ut til offentlig ettersyn - Harstad Tidende 
(ht.no) 
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(Harstad 
Tidende) 

Skjalg 
Hamnes 

14.07 -
21 

Kronikk https://www.an.no/sats-pa-flyfrakt-av-fisk/o/5-
4-1438637  

Skjalg 
Hamnes 

22.07 -
21 

Leserinnlegg https://www.fremover.no/redd-
fastlegeordningen/o/5-17-
875672?fbZ6BEsEjqVelg  

Skjalg 
Hamnes 

26.08 - 
21 

Leserinnlegg  https://www.fremover.no/siste-taxi-har-
gatt/o/5-17-
888967?fbclid=IwAR3wtbRCwnwf5_bByWRnoqA
d3q7eMJ56iVr8T33-Uxl750kFUe-eOjZdHvI 

Fritz 
Hansen 
(Fremover) 

30.08-
21 

Redaksjonell 
sak 

Beredskap, Narvik | Politikere lover kamp mot 
redusert beredskap: – Det er ikke risikofritt 
(fremover.no) 

Vilde Øines 
Nybakken 
(Fremover) 

30.08-
21 

Redaksjonell 
sak 

Valg 2021, Politikk | Stor takhøyde på skoledebatt: 
– Gøy (fremover.no) 

Torkil 
Eriksen og 
Skjalg 
Hamnes  

03.09 - 
21 

Leserinnlegg   https://ranano.no/vi-kan-ikke-spille-russisk-
rulett-med-vaart-eneste-
konkurransefortrinn/03.09-03:14 

Torkil 
Eriksen 

07.09-
21 

Redaksjonell 
sak 

https://www.helg.no/hvis-unge-i-vefsn-fikk-
bestemme-blir-det-regjeringsskifte-
ungdommen-har-fatt-opp-oynene/s/5-24-
692705 

Skjalg 
Hamnes 

09.09-
21 

Leserinnlegg Debatt, Valg 2021 | Redd fastlegeordningen! 
(an.no) 

Gisken 
Amanda 
Eriksen 
(Harstad 
Tidende) 

09.09-
21 

Redaksjonell 
sak 

Skjalg om legemangelen: – Dette er et nasjonalt 
problem - Harstad Tidende (ht.no) 

Anette 
Bang 

10.09.2
1 

Leserinnlegg https://www.an.no/nord-norge-er-
framtiden/o/5-4-1472073 
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