
Årsmelding Senterkvinnene i Nordland 2022 
 

Interimsstyret har bestått av:  
Leder Anna Cecilie Jentoft 
Nestleder Anja Trones Simonsen 
Studieleder Lisa Marshall 
Styremedlem Britt Kristoffersen 
Styremedlem Line Trones 
 
Representant i programkomite Nordland Sp:  
Aina Johanne Nilsen 
 
Valgkomite for Senterkvinnene:  
Julie Brattli Steinvik 
Inger Johanne Jentoft 
Iren Beathe Teigen 
Aina Johanne Nilsen 
 
På grunn av Steinviks sykemelding ble Nilsen og Teigen bedt om å tiltre 
valgkomiteen på et senere tidspunkt. 
 
Representant i Høstkonferansekomite: 
Anna Cecilie Jentoft 
 
 
Landsmøte i Senterkvinnene 
Leder deltok som observatør med tale og forslagsrett før vi ble etablert, dette ble 
et møte hvor man ble bedre kjent med organisasjonen og damene som er aktive i 
Norges land. Det var interessant og lærerikt og gav leder lysten til videre å 
arbeide for å opprette Senterkvinnene i Nordland. 
 
Oppstart 
Det ble kalt inn til møte blant de som hadde meldt sin interesse for å være med.  
Møtet ble holdt på teams 30. juni 2022 og et interimsstyre valgt. På møtet fikk alle 
deltakere komme med sine forslag til saker og ut fra det lagde vi et forslag til 
handlingsplan som blir lagt frem til årsmøtet i 2023.  
 
Styrets arbeid 
Styret har konsentrert seg om å komme i gang, styret består av engasjerte damer 
så vi har hatt fokus på gode møter og har hatt særdeles god hjelp i Anette Amalie 
Åbodsvik Bang som har stilt opp som sekretær for oss. Styret er henne svært 
takknemlig. Vi har opprettet egen chat for AU og for styret som inkluderer 
fylkeskontoret.  
Det har vært 3 AU møter og 2 styremøter. Chattene har vært i flittig bruk hele 
tiden. 
 



Styret arrangerte et nettmøte i november om det å stille til valg, hvor 
utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var hovedinnleder. Tema var det å 
påta seg verv, tidsklemme, utfordringer og løsninger. Syver M. Zachariassen, 
politisk rådgiver for Anne Beathe Tvinnereim, snakket om hvordan han så 
utviklingsministeren i hennes arbeid fra hans ståsted og hvordan han betraktet 
hennes løsninger. Ordfører Britt Kristoffersen og ordførerkandidat Lisa Marshall 
fulgte opp med dialog om det å tørre å stille til topp-plass. Det var 20 damer som 
deltok på møtet og styret fikk gode tilbakemeldinger etterpå. 
 
 
Leders arbeid 
Leder har deltatt som observatør på noen av fylkets styremøter.  
Leder har deltatt på landsstyremøter i Senterkvinnene med tale og forslagsrett. 
 
Etter skytingen 25 juni ble leder invitert til å holde appell under en 
minnemarkering i Bodø. Leder holdt appell og var sammen med de som 
opplevde skytingen på nært hold etterpå. Det gjorde sterkt inntrykk da og sitter 
fortsatt i hos leder. 
 
November var det et møte på Stortinget om vold i nære relasjoner, her deltok 
leder. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


