Årsmelding for 2021
Senterkvinnene er en egen medlemsorganisasjon, åpen for kvinner i Senterpartiet, som
ledes av et eget styre, landsstyre og landsmøtet i Senterkvinnene. Senterkvinnene har ved
utgangen av 2021, 1719 medlemmer og aktive fylkeslag i 14 fylker/valgdistrikt.
Senterkvinnene er samlokalisert med partiets hovedkontor og har en Generalsekretær
ansatt i 60% stilling.

Starten på 2021 var preget av etterarbeid etter et forsinket landsmøte, nytt styre og ny
generalsekretær. Det var behov for hyppigere møteaktivitet i styret for å bli kjent, skape
felles forståelse for arbeidsmetodene og for å følge opp landsmøtets vedtak. Det var blant
annet oversendt en rekke resolusjonsforslag til landsstyret som måtte behandles. Alle
aktiviteter måtte skje digitalt på grunn av strenge smittevernsrestriksjoner. Det ble også
holdt to digitale orienteringsmøter om arbeidet med stortingsvalgprogrammet.
I april og mai arrangerte vi en serie digitale medlemsmøter som vi kalte Vårkurs. På 10
kurskvelder med svært ulike politiske og organisatoriske tema deltok totalt 88 forskjellige
personer. Noen var med en gang, og andre var med på flere av kursene. Temaene var:
12.april: Grunnkurs i Senterkvinnene som organisasjon
15.april: Mat i skolen
19.april: Kommuneøkonomi
22.april: Forsvar, likestilling og beredskap
27.april: Tips og triks i Sosiale Medier
28.april: Senterungdommens viktigste saker
3.mai: Hvordan få mer plass i media
6.mai: Kunstig intelligens og likestilling
11.mai: Finansiering av sykehus, foretaksmodell og alternativer til denne
19.mai Fødselsomsorg, permisjon og tiltak for å øke fødselstallene

Senterpartiets landsmøte ble utsatt til juni 2021 og Senterkvinnene måtte også her
organisere seg annerledes enn normalt. Sentralstyret var for første gang samlet fysisk og
deltok som delegasjon fra Drammen, mens lederen var på Lillehammer med partistyret.
Fylkeslederne deltok med sine fylkesdelegasjoner rundt om i landet. Alle Senterkvinner
hadde fått tilbud om felles delegasjonsmøte på Teams i forkant og holdt kontakt underveis i
møtet gjennom en Messenger-gruppe. Vi fikk godt gjennomslag for flere av våre hjertesaker
i partiprogrammet. Skolemat ble vedtatt innført, vi beholdt en deling av fødselspermisjonen
med økt fleksibilitet, kontantstøtten blir ikke fjernet i sin helhet og vi fikk inn gode miljø- og
klimaformuleringer, for å nevne noe.

Sommeren og høsten var vi som resten av partiorganisasjon opptatt med valgkamp.
Senterkvinnenes valgkampplan hadde som mål å underbygge partiets standpunkter, spesielt
på de feltene vi er opptatt av og som er omtalt i vårt Grønne manifest. I tillegg ønsket vi å
løfte fram de kvinnelige kandidatene på våre stortingslister og bidra til at de hadde et
nettverk rundt seg. Senterkvinnene sentralt laget noe materiell som ble distribuert til
fylkeslagene med tips til saker og leserbrev. Facebook-siden ble brukt som kanal for å nå ut
med informasjon om saker vi er opptatt av, tydeliggjøre konkrete standpunkt og synliggjøre
de kvinnelige listekandidatene.
Fylkeslagene sitt bidrag i valgkampen varierte mellom fylkene. Noen steder hadde
Senterkvinnene egne aktiviteter, men de fleste steder deltok de i lokal- og fylkeslagenes
aktiviteter uten å markere Senterkvinnene spesielt. Leserinnlegg og saker som ble skrevet av
Senterkvinner ble videreformidlet til tillitsvalgte i andre deler av landet.

Valgresultatet ble det nest beste i partiets historie med 13,5%. Vi er nå representert med
mandater fra alle valgdistrikt unntatt Oslo, og Stortingsgruppa har en liten overvekt av
kvinner. Regjeringsforhandlinger gav Senterpartiet 8 statsråder, herav 4 kvinner, og historisk
god innflytelse for landet. I de hektiske ukene etter valget var Senterkvinnene aktive med å
gratulere og påvirke. Flere av våre gjennomslag i partiprogrammet ble fulgt opp i
regjeringsplattformen og vi ser fram til samfunnsendringer over tid.
I november 2021 kunne vi endelig samle en stor gjeng til Grønn Inspirasjon på Stortinget.
Tema var: Skolemat, internasjonal solidaritet, kultur og familie, ungdom og bosetting,
fastlegekrise, jordmortilbud og likestillingsutfordringer i lys av geografi. Utviklingsminister
Anne Beate Tvinnereim, statssekretær Bjørg Sandkjær og Barne- og familieminister Kjersti
Toppe deltok som innledere. Stortingsrepresentantene Kathrine Kleveland, Åslaug SemJacobsen og Hans Inge Myhrvold deltok på kursdeler om sine tema og tidligere partileder Liv
Signe Navarsete fortalte litt om sine erfaringer etter et langt liv i politikken. I tillegg deltok en
rekke eksterne innledere.

Sentralstyret har bestått av:
• Leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark
• Nestleder: Åse Lilleåsen, Hedmark
• Studieleder: Signhild S Samuelsen, Rogaland
• Styremedlem: Britt D. Mulelid, Sogn og Fjordane
• Styremedlem: Liv Norunn L Runde, Møre og Romsdal
• Styremedlem: Sigrid Simensen Ilsøy, Buskerud
• Styremedlem: Wenche Skallerud, Troms
• 1.vara: Elisabeth Strengen Gundersen, Østfold
• 2.vara: Kjersti Haugland, Hordaland
• 3.vara: Sølvi Dimmen, Møre og Romsdal
• 4.vara: Sylvia Brandsrud, Østfold

Sentralstyret har hatt 13 møter. De har vært samlet fysisk i forbindelse med partiets
landsmøte i juni og Grønn Inspirasjon i november, resten av aktiviteten har vært digital.
Landsstyret (sentralstyret + fylkeslederne) har hatt 2 formelle møter (digitalt i januar og
fysisk i november), og to litt mer uformelle samlinger (digitalt i mars og september). I tillegg
til vedtektsfestede saker og fylkesrunde med erfaringsutveksling har landsstyret fått
orientering om Klimaplanarbeidet ved Sandra Borch, behandlet resolusjonene fra
landsmøtet, gått gjennom endringsforslag til partiprogrammet, blitt orientert om
valgresultatet og arbeidet med regjeringsplattform og fått informasjon om arbeidet med
statsbudsjett fra Kjerstin Wøyen Funderud.
Elisabeth Irgens Hokstad har i hele året hatt en 60% stilling som Generalsekretær. Første
halvår var det svært liten mulighet til å bruke kontorplassen i Akersgata på grunn av
koronarestriksjoner. Andre halvår har forholdene vært enklere. Generalsekretæren har en
avtale om å være til stede på kontoret en til to dager i uken og ellers arbeide fra
hjemmekontor.
Senterkvinnenes inntekter var i 2021 kr 600 000,- i tilskudd fra partiet, Kr 10 000,- i gave fra
Oslo Senterkvinner og litt renteinntekter. Hoveddelen av dette brukes til å lønne
generalsekretær i 60% stilling og til leie av lokaler og kontorutgifter. Det har også vært
kostnader knyttet til styrets to fysiske samlinger, landsmøtet i partiet og Grønn Inspirasjon.
Reisevirksomhet og fysiske møter har også dette året vært på et minimum, og dermed gitt
lave kostnader. Driften av Senterkvinnene har i 2021 gitt et overskudd på kr 53 523,- som
tilføres egenkapitalen
Mer informasjon kan du finne på www.senterkvinnene.no eller på FB-siden til
Senterkvinnene.
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