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Årsmelding for Senterkvinnene i Rogaland – 2020-2021  
 
Styret har i meldingsåret hatt denne sammensettingen: 
 
Leder:  Arnhild Skretting  
Nestleder:  Marte Westersjø Nesheim 
Studieleder:  Signhild Stave Samuelsen 
Styremedlem: Mary Fuglestad  
Styremedlem: Kristine Rafdal 
Styremedlem: Sofie Margrethe Selvikvåg 
1.Varamedlem: Hanne Marte Vatnaland 
2.Varamedlem: Susan Renshaw 
3.Varamedlem: Margunn Nedrebø 
 
Ved årsmøtet 14.januar 2020 var det ingen kandidat til nestledervervet. Styret 
fikk i oppgave å konstituere nestleder selv. Marte Westersjø Nesheim tok på seg 
oppgaven på konstituerende styremøte. 
 
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 29 saker.  
 
AU har hatt 5 møter. 
 
Senterkvinnene hadde pr. 31.12.2020 138 medlemmer. 
 
Arnhild Skretting har møtt til de fleste styremøter til fylkesstyret i Rogaland 
Senterparti, dersom hun ikke har møtt, har Marte Nesheim møtt.  
 
Senterkvinnene sendte inn 3 resolusjonsforslag til fylkesårsmøtet, hvor en ble 
behandlet av årsmøtet og vedtatt i en noe revidert form, og 2 ble oversendt 
fylkesstyret.  
 
Arnhild Skretting og Signhild S. Samuelsen satt, frem til Covid-19 satte en 
effektiv stopper for den planlagte feiringen,  i Rogalands jubileumskomite for 
Senterpartiets100 årsfeiring. 
 
Signhild S. Samuelsen var Senterkvinnenes representant i nominasjonskomiteen 
i Rogaland til Stortingsvalget.  
 
Senterkvinnene avholdt landstyremøte via Teams den 27.06.2020. Margunn 
Nedrebø og Arnhild Skretting deltok fra Senterkvinnene i Rogaland. Signhild 
Stave Samuelsen deltok som representant fra sentralstyret 
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Da landsmøtet til Senterkvinnene ble gjennomført via Teams i november 2020, 
stilte Rogaland med 3 delegater; Mary Fuglestad, Berit Søvik Østerhus og 
Margunn Nedrebø.Arnhild Skretting deltok som medlem av Senterpartiets 
sentralstyre. I tillegg deltok 3 av deltakerne fra Rogaland var samlet på Scandic 
Stavanger City. Signhild Stave Samuelsen deltok også, som sentralstyremedlem 
i Senterkvinnene. Rogaland bidrog med mange forslag i arbeidet med 
Senterkvinnenes program, Grønn feminisme. Mange av forslagene fra Rogaland 
ble vedtatt, direkte eller redigert, på landsmøtet. Signhild Stave Samuelsen ble 
på landsmøtet gjenvalgt som studieleder i Senterkvinnenes sentralstyre.  
 
Øvrig aktivitet: 
 
Senterkvinnene arrangerte, sammen med Senterungdommen,  miljøkonferanse i 
Fuglesalen ved Stavanger Museum 3.mars 2020. Møtet ble ledet av Hilde 
Øvrebekk fra Aftenbladet, og vi hadde fått med både Per Olaf Lundteigen, Elin 
Schanke, Alf Tore Mjøs, Emma Gjerdevik og Karl Anders Mæland Nilsen til å 
debattere.  
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Etter at Covid-19 fra midten av mars begrenset fysiske sammenkomster, måtte 
det tenkes annerledes.  Senterkvinnene avholdt en litt annen debatt, et webinar 
om barnevern. Her deltok vår stortingsrepresentant Åshild-Sem Jacobsen og 
tidligere dommer i Strassbourg, Gro Hillestad-Thune og Arnhild Skretting. 
Webinaret ble sendt på Facebooksida til Rogaland Senterparti, og er per medio 
januar 2021 sett av ca 6.100 mennesker. 
 

 
 
 
 
 
Spørsmålet var videre hvordan kunne være nær folk i hele Rogaland, når vi ble 
avskåret fra fysiske møter. Vi har derfor prøvd å være nær folk både i Rogaland 
og andre steder via Facebook.  
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Senterkvinnene i Rogaland har opprettet en egen facebook -profil og vi har pr. 
skrivende stund 175 som følger siden vår. Noen tekster bare legges ut, andre 
tekster publiseres for å markedsføres. I løpet av 2020 har vi hatt en rekkevidde 
på våre innlegg på 46.464, og 75.559 eksponeringer. Vi har totalt hatt 5.332 
innleggsengasjementer (likerklikk og delinger). Vi får betydelig bedre respons 
der hvor vi legger ut egne bilder og tekster framfor når vi deler andre sitt arbeid.  
 
Koronaviruset har satt en stopper for mange av planene våre, og har gjort det 
umulig å gjennomføre arbeidsplanen for arbeidsåret. Styret er spesielt lei oss for 
at det ikke kunne bli noe av det planlagte kvinneseminaret vi så fram til å 
arrangere i Sauda.  
 
Senterkvinnene har spilt inn flere utkast til stortingsvalgsprogrammet. 
 
Senterkvinnene spilte også inn til fylkesstyrets utkast til resolusjon til 
landstyremøtet, denne ble ikke tatt opp til behandling.  
 
Styret gjennomførte en studiering på programarbeid i forbindelse med både 
Stortingsprogrammet og Grønn Feminisme. 
 
I desember 2020 ble styremøtet kombinert med en slags julebord for styret, både 
for å komme sammen etter mange Teamsmøter og for å støtte lokalt 
restaurantliv. Smittevernet ble selvsagt ivaretatt.  
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Forslag til arbeidsplan for Rogaland Senterkvinner 2021-2022 
 
Senterkvinnene i Rogaland ønsker å og være nær folk i hele Rogaland både i bygd og by. Vi ønsker 

å fremstå som relevante og ha en tydelig kvinnepolitisk stemme.  
 
Rogaland Senterkvinner skal bidra aktivt i valgkamparbeidet i forkant av 
stortingsvalget i 2021. 

- Jobbe aktivt med å fremme aktuelle saker på facebook 

- Jobbe aktivt med å etablere seg på andre sosiale medier 
- Skrive innlegg til lokalavisene 

 
Jobbe for å øke støtten til Senterkvinnene i Rogaland. Be om at fylkesårsmøtet 
innvilger opp mot 50.000,-  
 
Under forutsetning av mulig for fysiske samlinger ønsker en å gjennomføre et 
kvinneseminar i Sauda.  
 
Under forutsetning av mulighet for fysiske samlinger, forsøke å legge til rette 
for en vestlandskonferanse hvor vestlandsfylkene sammen lager en 
kvinnekonferanse.  
 
Senterkvinnene i Rogaland skal stille med en utsending til landsmøtet i 
Senterpartiet i juni 2021, og tre utsendinger  til fylkesårsmøtet våren 2021. 	
 
Miljøsaken er en særlig viktig sak for kvinnelige velgere. Det er derfor viktig 
for Rogaland Senterkvinner å medvirke på Miljødagen. Vi har et stort 
potensiale i de store byene, og vil medvirke dersom noen ønsker at vi deltar. 
 
Senterkvinnene i Rogaland vil delta på 8 mars feiringen i Stavanger 
 
AU skal ha minst 2 møter i  halvåret, og styret skal ha minst 1 styremøte i 
halvåret. 
 


