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Tillitsvalgte
Fylkesstyret har i meldingsåret bestått av:
Leder
1.nestleder
2.nestleder
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem
Repr. Vestfold SUL
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Kathrine Kleveland
Per Harald Agerup
Per-Asbjørn Andvik
Jill Eirin Undem
Ida Cathrine Nilsen
Olav Nordheim
Oda Maria Hokstad
Bjarne Sommerstad
Ole Andreassen
Anette Holt

Revisorer:

Bjørn Arild Lofsberg og Ole Johan Sundby

Valgkomite:

Tor Anton Andersen, Henriette S. Andreassen, Sigrid Irgens Hokstad

Arbeidsutvalget (AU) består av leder og de to nestlederne.
Kathrine Kleveland er styremedlem i Senterpartiets sentralstyre.
Oda Maria Hokstad er 4. varamedlem til Senterungdommens sentralstyre.
Oda Maria Hokstad er medlem av Senterungdommens landsstyre.
Per Harald Agerup er medlem av landsstyret.

Fylkesårsmøtet 2018
Årsmøtet ble holdt på Hotel Klubben i Tønsberg lørdag
18. februar 2018. Det møtte 64 deltagere og 5 gjester.
Lokallagsleder i Tønsberg Sp, Ronny Pettersen ønska velkommen
før fylkesleder Kathrine Kleveland holdt sin årsmøtetale.
Årsmøte hadde besøk av partileder Trygve Slagsvold Vedum.
Elisabeth Irgens Hokstad og Knut Olav Omholt ble valgt til møtedirigenter.
Richard Fossum og Anne Nordby Skarstad ble valgt til møtereferenter.
Møtet vedtok årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett, samt tre resolusjoner.
Valget ble gjennomført i henhold til vedtektene.

Årsmøtegjest Andreas er i dag aktivt medlem
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Fylkesstyrets arbeid
Fylkesstyret har hatt 7 styremøter i arbeidsåret og behandlet 62 saker.
Arbeidsutvalget (AU) har hatt AU møter ved behov.
AU har deltatt aktivt i fellesAU for Vestfold og Telemark Sp.
Fylkesstyret har deltatt i, og representert ved møter, kurs og arrangementer.
Arbeidet i styret har vært preget av vanlige organisasjonssaker. Planlegging og gjennomføring av
arrangement har vært lagt til sekretariatet. Det har vært avsatt tid til rapportering fra
fylkestingsgruppa, Senterungdommen og studieleder.
Styremedlemmer og fylkessekretær har deltatt på møter i lokallaga på en rundreise i april og på
årsmøtene i november. Fylkesleder har hatt jevnlig kontakt med fylkessekretær via e-post og via
telefon ved behov.
Fylkesstyret har drøftet flere politiske saker. Det har vært brukt mest tid på sakene beredskap,
arealplanlegging i Vestfold, folkehelse, fylkessammenslåing, skole.
Fylkeslaget har sendt innspill på høringer til følgende saker:
-

Senterpartiets etiske retningslinjer
Medlemskontigent 2019
Høring avfallsmeldinga
Innspill statsbudsjettet
Høring utrykningspolitiet (UP)
Høring RBPA (arealplanlegging) Vestfold Fylke
Høring Folkehelse Vestfold Fylke
Høring nye oppgaver til fylkeskommunene
Norsk verdiskapning på norske ressurser
Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Vestfold Senterparti har hatt flere redaksjonelle oppslag og innslag i NRK Vestfold, i tillegg til våre
egne publiseringer på Vestfold Sp sin Facebookside og hjemmeside.
Lokallaga har selv ansvar for å sende inn stoff til fylkeskontoret til deres hjemmeside, samt å rette
opp sine sider med rett navn i verva etter sine årsmøter (via MinSide). Fylkessekretær har endret for
alle lokallag etter deres valg i høst.

Studievirksomhet
Det er sendt inn 130 studietimer for Vestfold Senterparti Studieforbund for arbeidsåret 2018.
Vestfold Sp har vært invitert til kursrekka «Politikk er gøy» i regi av Telemark Senterkvinner, og vår
studieleder Jill Eirin Undem har vært en av foreleserne. Det har vært kun tre fra Vestfold på kursa.
I februar ble det holdt valgkampskolering med Kristin Madsen fra Senterpartiskolen og Øyvind
Hunskaar fra Larvik Sp. Hunskaar holdt en viktig forelesning om forhandlinger før og etter valget.

Øyvind Hunskaar trollbandt med valgtall
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Sekretariatet
Fylkessekretær Lisbeth Glittum hadde 60 % stilling fram til 1. april.
Fra da har hun vært ansatt i en 80 % stilling. Fylkessekretær har bistått
senterungdommen, AU, fellesAU for Vestfold og Telemark Senterparti,
nominasjonskomiteen Vestfold og Telemark Sp, valgkomiteen, valgkamputvalget
for VSp og TSp i tillegg til å være en støttefunksjon og service overfor lokallaga via
fysisk besøk, telefon- og mail. Fylkessekretær har ukentlig deltatt i
telefonkonferanser med øvrige fylker og sentralleddet. Arne Limkjær fører
regnskapet for Vestfold Sp, som for alle andre fylkespartier i Senterpartiet.
Fylkessekretær fikk innvilget en måneds omsorgspermisjon i august, hvorav 14. dager med lønn og
14. dager uten lønn. Utover det har det vært null fravær i arbeidsåret.

Organisasjon
Vestfold Senterparti har pr. 31.12.2018 seks lokallag.
Kathrine Kleveland har vært representert i fylkestinget, fylkesutvalget samt utvalget for kultur, idrett
og folkehelse. Thorvald Hillestad er representert i fylkestinget og sitter i utvalget for klima, energi og
næring. Kathrine Kleveland har sittet i fellesnemda for det nye fylket Vestfold og Telemark.

Medlemstall
Antall medlemmer i Vestfold Senterparti pr. 31.12.2018 var 575 inkludert 37 senterungdommer.
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Totalt: 669
Totalt: 616
Totalt: 606
Totalt: 539
Totalt: 575

Herav SUL-medlem: 69
Herav SUL-medlem: 58
Herav SUL-medlem: 45
Herav SUL-medlem: 39
Herav SUL-medlem: 37

Vestfold Senterparti og Senterpartiet
sentralt hadde en vervekonkurranse i
våres. Re Senterparti ble beste lag i
landet, og Thorvald Hillestad vervet
flest medlemmer av alle. Senterpartiet
sentralt har oppnådd medlemsøkning
for 5. år på rad, og det er gledelig å se
at også Vestfold i år var med på
oppgangen med sin økning på 36.
Thorvald og Heidi blir intervjuet av Re avisa om verveinnsatsen til Thorvald

Arrangement i regi av Vestfold Sp
Sommersamling
Larvik Sp ved leder Sølver Sjulstad, Elin Hvaal og Ove Smitt tok initiativ
til sommersamling for Vestfold og Telemark Sp, og sto for arrangementet
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sammen med Vestfold Senterparti. Det ble en svært vellykka kveld i Kjærra Fossepark med godt
frammøte fra begge fylkene.

Vestfold og Telemark i Sentrum
Konferansen Vestfold i Sentrum skiftet navn til
Vestfold og Telemark i Sentrum, da så mange fra
Telemark ønsket å delta. Arrangementet ble
holdt på Sandefjord Hotell og hadde 77
deltagere. Tema for døgnet var beredskap og
folkehelse med innledninger fra bl. a.
fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser og leder i
Vestfold Røde kors Reidar Falkensten. Fra egne
rekker innledet partileder Trygve Slagsvold
Vedum, Terje Riis-Johansen, Åslaug SemJacobsen og fylkesleder Kathrine Kleveland

Trygve Slagsvold Vedum på turnè
Partileder Trygve Slagsvold Vedum samla totalt 120, hvorav 40-50 ikke-medlemmer, på sin
turnestopp på Klubben i Tønsberg 4. februar, og det på tross av et forrykende vintervær. Liv Neslowe
fra Tønsberg underholdt med sang, og vår fylkesordførerkandidat Terje Riis-Johansen avslutta
kvelden.

Kontakt med Senterpartiet på Stortinget
Vestfold Senterparti ved leder Kathrine Kleveland, 1. nestleder Per Harald Agerup og fylkessekretær
ba seg selv inn til møte i Klima- og energifraksjon for å legge fram fylkeslaget sine synspunkter innen
miljø og klima i våres. Ivar Sørby fra Greve Biogass var med delegasjonen, og hadde eget innlegg.
Siv Mossleth og Ivar Odnes fra transport- og kommunikasjonskomiteen inviterte seg selv til Vestfold i
juni. Det ble en dag med havnebesøk i Larvik, Torp flyplass i Sandefjord, samferdselsframtid via bil og
jernbane midt-region, skogsveiutfordringer hos fylkesmann og et besøk til nye Holmestrand stasjon.
Telemark Sp sin stortingsrepresentant, Åslaug Sem-Jacobsen, har på eget initiativ vært på flere besøk
i Vestfold for å lære og få innspill. Sem-Jacobsen har frontet saker også gjeldene Vestfold.
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Nominasjon Vestfold og Telemark fylkesvalget 2019
Nominasjonskomiteen ble oppnevnt etter innspill fra de to fylkesstyrene. Tor Erik Baksås fra
Telemark ledet komiteen, nestleder var Tove Ødeskaug fra Vestfold.
Ellers har komiteen bestått av:
Fra Vestfold: Thorvald Hillestad, Clas Huseby, Bjarne Sommerstad, Ole Andreassen (SUL),
Fra Telemark: Tone Sofie Dale Solvang, Trond Ballestad, Rigmor Severinsen Rabbe, Anja Hjelseth
(Senterkvinnene) Robert Lien (Senterungdommen)
Nominasjonsmøte ble avholdt lørdag 17. november på Våle Samfunnshus i Re kommune.
Følgende 10 ble valgt til toppen av fylkestingslista for Vestfold og Telemark 2019-2023:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terje Riis-Johansen, Telemark
Kathrine Kleveland, Vestfold
Lise-Marie Sommerstad, ungdomskandidat
Jan Thorsen, Telemark
Oda Maria Hokstad, Vestfold
Beathe Marie Dahl Eide, Telemark
Per-Asbjørn Andvik, Vestfold
Knut Jarle Sørdalen, Telemark
Jill Eirin Undem, Vestfold
Anne Nora Oma-Dahle, Telemark

Programkomite Vestfold og Telemark Sp
Per Harald Agerup har ledet programkomiteen for Vestfold og Telemark Sp. Videre fra Vestfold har
Jill Eirin Undem, Anne Nordby Skarstad, Lise Marie Sommerstad (ungdomskandidaten) og Christine
Myklebust (SUL) sittet i komiteen fra Vestfold.

Sju av topp ti til fylkestingslista Vestfold og Telemark Sp

Programkomiteen har hatt jevnlige møter og jobba godt

Valgkamputvalg Vestfold og Telemark Sp
Utvalget er godt i gang, og er satt sammen av tre fra hvert fylke. Fra Vestfold sitter Kathrine
Kleveland, Per Harald Agerup og fylkessekretær Lisbeth Glittum. Fra Telemark deltar Terje RiisJohansen, Tor Erik Baksås (leder av komiteen) og fylkessekretær Sveinung Leikvold.

Landsstyret
Første nestleder Per Harald Agerup har vært stedfortredende landsstyremedlem i fylkesleders sted,
da fylkesleder Kleveland sitter i sentralstyret. De har begge deltatt aktivt på møtene.
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Lokallag
Re og Tønsberg har slått seg sammen. Navnet på det nye laget er Tønsberg Senterparti.
Sande har slått seg sammen med Holmestrand. Det nye laget heter Sande og Holmestrand Sp.
Vestfold Sp består dermed fra årsskiftet av 6. lokallag. Alle lag stiller med liste til valget.

Senterungdommen
Vestfold Senterungdom har en nedgang på 2 medlemmer fra i fjor. Fylkeskontoret har bidratt som
sekretær og tilrettelegger til møter og arrangementer. Egen årsmelding fra Senterungdommen.

Oppsummering
Fylkesstyret vil fortsette arbeidet for å styrke Senterpartiets stilling i fylket. Etter fylkesstyret sin
mening gjøres det best ved å støtte og følge opp lokallaga og fylkeslaget for å være godt rustet til den
ventende valgkampen i 2019.
Fylkesstyret takker for samarbeidet i siste arbeidsår, og ønsker vel møtt til fornyet innsats og
engasjement i arbeidsåret som venter oss.

Tønsberg, 08.02.2019
Fylkesstyret i Vestfold Senterparti

Kathrine Kleveland

Per Harald Agerup

Per-Asbjørn Andvik

Jill Eirin Undem

Ida Cathrine Nilsen

Olav Nordheim

Fylkesstyret med 1.vara Bjarne Sommerstad og 3. vara Anette Holt.
(2. vara Ole Andreassen og leder Oda Maria Hokstad i SUL var ikke til stede da bildet ble tatt)
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