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Årsmelding for Senterkvinnene i Rogaland – 2021 

 

Styret 

Styret har i arbeidsåret 2021 hatt følgende sammensetning:  

Leder: Marte W. Nesheim 

Nestleder: Hanne Marte Vatnaland 

Studieleder: Signhild Stave Samuelsen 

Styremedlem: Mary Fuglestad 

Styremedlem: Kristine Rafdal 

Styremedlem: Åse-Berit Apeland Rolland 

1.  vara: Margunn Nedrebø 

 

Styresammensetningen over fraviker fra det som ble vedtatt på årsmøtet i februar i 2021. Årsaken til 
dette er at leder Arnhild Skretting valgte å trekke seg fra sin stilling i slutten av mars 2021. Som følge 
av det konstituerte styret seg på nytt på styremøte i begynnelsen på april 2021, hvor Marte W. 
Nesheim gikk fra nestleder til leder, Hanne Marte Vatnaland gikk fra 1. varamedlem til nestleder, Åse 
Berit Apeland Rolland gikk fra 2. varamedlem til styremedlem og Margunn Nedrebø gikk fra 3. 
varamedlem til 1. varamedlem.  

 

Styret har i arbeidsåret hatt 3 styremøter, men styret har avklart mye via email, og derfor har det 
ikke vært behov for like mange styremøter. Alle styremøter har som følge av korona-pandemien 
vært avholdt på Teams. Arbeidsutvalget har ikke hatt noen formelle møter, men avklart det som 
måtte være via email.  

 

Representasjon 

Fylkesårsmøte 

Til fylkesårsmøtet i Rogaland SP sendte Senterkvinnene i Rogaland tre representanter. Det var 
Merita Øvrebø (Tysvær), Kristine Rafdal (Sauda) og Marte W. Nesheim (Stavanger). Senterkvinnene 
var også representert i resolusjonskomiteen ved Marte W. Nesheim. I tillegg deltok både Hanne 
Marte Vatnaland og Signhild Stave Samuelsen fra fylkesstyre, men da ikke som utsendinger fra 
Senterkvinnnene.  
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Landsmøte 

I 2021 var det også landsmøte i Senterpartiet. Her reiste Marte W. Nesheim på vegne av 
Senterkvinnene i Rogaland, men Signhild Stave Samuelsen var også representert via hennes rolle 
som medlem av sentralstyret i Senterkvinnene og Arnhild Skretting reiste også som 
sentralstyremedlem i Senterpartiet.  

På landsmøtet i 2021 ble Senterpartiets Stortingsprogram for perioden 2021-2025 vedtatt. 
Senterkvinnene i Rogaland hadde i forkant av landsmøtet sendt inn flere innspill til programmet via 
Rogaland hvor vi delte kapitlene i programmet mellom oss i styret, noe som førte til at Rogaland 
Senterparti blant annet sendte inn flere punkter som har vært viktige for oss: at straffelovgivningen 
må legge til grunn at voldtekt defineres som sex uten et fritt og gjensidig samtykke, behovet for en 
reform i barneverntjenesten som går gjennom hvorvidt barnevernet skal splittes i rollen kontrollør 
og hjelper og flere viktige punkt under utdanning og forskning, blant annet at nye kompetansekrav 
til lærere ikke skal kunne ha tilbakevirkende kraft.  

 

Fylkesstyremøter 

Marte W. Nesheim har møtt til de fleste fylkesstyremøter i Rogaland Senterparti. Dersom hun ikke 
har møtt, så har Signhild Stave Samuelsen møtt.  

 

Landsstyremøter i Senterkvinnene 

Det har kun vært to landsstyremøter i Senterkvinnene i år, og Marte W. Nesheim har deltatt på 
begge. Det ene har vært digitalt og det andre fysisk. Til det fysiske møtet sendte Senterkvinnene i 
Rogaland inn en resolusjon om at vi må rydde opp i språket i lovverket etter at en beruset jente på 
18 år ble voldtatt og filmet, uten at gjerningsmennene ble dømt for dette, fordi straffeloven bygger 
på en feil oversettelse av «Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting 
og seksuelt misbruk». Denne ble behandlet på sentralstyremøte i Senterkvinne og vedtatt.  

 

Politisk aktivitet 

 

Facebook-innlegg 

Vi har som følge av pandemien som rår måttet redusere våre aktiviteter til de mer digitale 
plattformer. Vi har en relativt aktiv Facebook-side hvor vi har postert 6 innlegg som vi har skrevet et 
innlegg om en politisk sak selv. I tillegg har vi delt flere innlegg fra andre, for eksempel 
Senterkvinnene sentralt. Det er totalt 253 personer som følger siden «Senterkvinnene i Rogaland» 
på Facebook, og vi opplever spesielt god respons på innlegg vi skriver selv. Noen av de politiske 
temaene som har blitt tatt opp på Facebook-siden vår har vært: at sex uten samtykke er voldtekt, at 
abortnemnder bør erstattes av et rådgivende organ, behovet og styrken av monarkiet (i anledning 
17. mai), flerkulturell doula og retningsvalget ved året Stortingsvalg.  

 

 



Page 3 of 3 
 

Leserinnlegg 

Senterkvinnene i Rogaland hadde i april i sammen med Stortingskandidat Lisa Marie Klungland, et 
leserinnlegg i Stavanger Aftenblad om abortnemnder. I tillegg bisto vi med litt leserinnlegg-skriving 
til valgkampen.  

 

Seminar om flerkulturell doula 

Vi har i arbeidsåret hatt et stort fokus på flerkulturell doula. Flerkulturell doula er en fødselsstøtte 
for minoritetskvinner før, under og etter fødsel. Det er et viktig tema som handler om både 
kvinnehelse og integrering. Denne ordningen som har hatt fremragende resultater, mister 
finansieringen fra januar 2022, og vi har hatt som mål at denne ordningen skulle få bevilgninger over 
statsbudsjettet slik at dette arbeidet kunne fortsette.  

Som følge av pandemien valgte vi å spille inn dette seminaret digitalt. Seminaret har til i dag hatt 365 
visninger. Deltaker-panelet besto av da og nåværende stortingsrepresentant, Åslaug Sem-Jacobsen; 
nåværende stortingsrepresentant, Lisa Marie Ness Klungland; seniorrådgiver integrering og 
mangfold ved Norske Kvinners Sanitetsforening, Linn Markussen; og lokal jordmor-koordinator for 
prosjektet ved SUS, Margrethe Tangerud.  

 

Grønn inspirasjon 

Som følge av pandemi hadde vi i år økonomisk sett rom for å sende en relativt stor delegasjon på 
Grønn Inspirasjon. Styret tenkte også at det var viktig for at flest mulig kunne få litt politisk 
inspirasjon, og treffe andre senterkvinner og gjerne bygge litt nettverk. Dette møtet ble avholdt da 
Norge var gjenåpnet og var et fysisk møte i Oslo. Fra Rogaland møtte følgende personer på Grønn 
Inspirasjon: Carine Aas (Tysvær), Mary Fuglestad (Time), Anne Grete Naley (Karmøy), Signhild Stave 
Samuelsen (Time) og Marte W. Nesheim (Stavanger).  

 

 

 

 


