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Årsmelding for Senterkvinnene 2020
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 2020, ca 1700 medlemmer og aktive fylkeslag i 13 fylker/valgdistrikt.
Senterkvinnene er samlokalisert med partiets hovedkontor og har en Generalsekretær
ansatt i 60% stilling.
2020 var et mellomvalgår som ble preget av pandemien Covid-19. Landsmøtet som var
planlagt til mars ble først utsatt i håp om å kunne samles fysisk, for deretter å bli
gjennomført digitalt 14.november. Arbeidet i organisasjonen bar preg av fokus på
organisasjonsarbeid og usikkerhet rundt landsmøtetidspunkt.
Hovedsaker i arbeidet har vært full revisjon av Senterkvinnenes politiske plattform; Grønn
Feminisme. Det har vært mange politiske diskusjoner i hele organisasjonen fram mot
landsmøtet og endelig vedtak.
Plattformen er delt inn i følgende kapitler, som beskriver Senterkvinnene kjerneområder:
-

Bærekraftig framtid
Barne- og familiepolitikk
Helse og velferd
Bekjempelse av vold og overgrep
Likestilt arbeidsliv og muligheter til utdanning
Et kontrollerts arbeidsliv
God offentlig velferd
Like muligheter for alle mennesker i alle land
Flyktningpolitikk

Parallelt med dette har Senterpartiets stortingsvalgprogram vært på høring i hele
senterbevegelsen. Senterkvinner over hele landet har deltatt i høringsprosessen i sine lokalog fylkeslag. Leder i Senterkvinnene har deltatt i programkomiteen.
Det nye sentralstyret består fra november 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
Ragnhild Saakvitne var generalsekretær fram til 15. november. Høsten 2020 ble det kjørt en
prosess med rekruttering av ny generalsekretær som ble konkludert den 21.desember med
ansettelsen av Elisabeth Irgens Hokstad.
Senterkvinnenes inntekter var i 2020 kr 600 000,- fra partiet og kr 1 166,- i renteinntekter.
Hoveddelen av dette brukes til å lønne generalsekretær i 60% stilling og til leie av lokaler og
kontorutgifter. Det har ikke vært gjennomført fysiske møter i 2020 pga koronasituasjonen,
stillingen var ubesatt halvannen måned mot slutten av året og regnskapet er avsluttet med
et overskudd på kr 183 862,Med et minimum av fysiske møter og full årseffekt av stillingen vi økonomien fremdeles
være svært anstrengt.
Mer informasjon kan du finne på www.senterkvinnene.no eller på FB-siden til
Senterkvinnene.

