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1. Organisasjon og representasjon 
 

Årsmøte 2016 
Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården i 
Sandvika, M3, 18. januar 2016 kl. 18:00 – 21:00 
 

Møteledere var:  
Siri Engesæth og Hulda Tronstad  
  

Til styret ble valgt:  

 Mette Kaaby, leder (gjenvalgt)  

 Petter Johan Holth, nestleder (ny i funksjon) 

 Styremedlemmer: Gudbrand Teigen 
(kasserer/økonomiansvarlig) (gjenvalgt), Wenche 
Steen (ny i funksjon) og Edvard Olai Brekke 
Værland (ny)   

 Varamedlemmer: 1. vara Odd Roar Kristensen (ny i 
funksjon), 2. vara Sigrid Skavlid (ny) og 3. vara 
Svein Falck (ny i funksjon) 

  
VO (Venstres Opplysningsforbund):  

 Edvard O. Brekke Værland (leder, ny), Astrid 
Ramnefjell (gjenvalgt), Turid Dahlmann (gjenvalgt) 
og Nils Ween (ny)  

 

Valgkomite: 

 Eirik T. Bøe (ny), Bente Knagenhjelm (gjenvalgt) og 
Karianne Thøger-Andersen (gjenvalgt) 

 
Ordstyrer til medlemsmøter:  

 Nils Ween (ny) 
 
Revisor:  

 Jens Kristian Borgan (gjenvalgt) og Hilde Arneberg 
(gjenvalgt)  

 
Styret konstituerte seg den 10. februar.  
 
Asker og Bærum Unge Venstre har i 2016 ikke benyttet sin 
vedtektsfestede rett til å oppnevne styremedlem i Bærum 
Venstre. 
 

Ekstraordinært årsmøte  
Bærum Venstre holdt ekstraordinært årsmøte i Bærum 
rådhus, rom B 105, 29. august 2016 kl. 18:30 – 19:00 med 
ett tema - suppleringsvalg. 
 
Møteleder var: Nils Ween.  
  

Til styret ble følgende suppleringsvalg gjort:  
 

 Petter Johan Holth, leder (ny i funksjon) 

 Wenche Steen, nestleder (ny i funksjon) 

 Ingvild Boe Hornburg, styremedlem (ny)   

 Liselotte Lunde, 3. vara (ny) 
  

Mette Kaaby ble takket av som lokallagsleder med en gave. 
 
 

Årsmøte i Akershus Venstre 3. mars 2016  
 

Følgende delegater representerte Bærum Venstre:  
 

1. Mette Kaaby 
2. Petter Johan Holth 
3. Wenche Steen 
4. Edvard Olai Brekke Værland 
5. Gudbrand Teigen 
6. Sigrid Skavland 
7. Svein Falch 
8. Nils Ween 
9. Bente D. Collett Knagenhjelm 
10. Ole Andreas Lilloe-Olsen 
11. Tiril Eid Barland  
12. Øystein Goksøyr 
13. Hulda Tronstad 
14. Siri Engesæth 
15. Abid Q. Raja (Stortinget) 
16. Cathrine Bangum 
17. Alf Petter Maaseide 
18. Anne-Brit Liseth  
19. Frank Roland 
20. Eirik Trygve Bøe (Fylkesstyret) 
 
Delegatene til årsmøtet og kandidater til landsmøtet ble 
valgt i medlemsmøte 18. januar 2016 
 

Styret i Akershus Venstre 
Følgende medlemmer i Bærum Venstre sitter i styret i 
Akershus Venstre: Eirik T. Bøe, politisk nestleder og medlem 
av fylkesstyret, Tiril Eid Barland organisatorisk nestleder 
 
Petter Johan Holth var direktevalgt som vara til hovedstyret 
inntil han ble valgt som lokallagsleder i ekstraordinært 
årsmøte, hvoretter han møter fast i hovedstyret.  

 

Valgkomiteen i Akershus Venstre 
Ole Andreas Lilloe-Olsen var leder av leder i valgkomiteen. 

 

Fylkesting 
Eirik T. Bøe er 2. representant i Akershus fylkesting, Hulda 
Tronstad er 4. vara i Akershus fylkesting og Tiril Eid Barland 
er 5. vara i Akershus fylkesting 
 

Landsmøtet i Venstre 15.-17. april i Tønsberg  

Fylkesårsmøtet valgte i alt 19 delegater fra Akershus 
Venstre på Landsmøtet 2016, med følgende representanter 
fra Bærum Venstre; 

 Abid Q. Raja 

 Siri Engesæth 

 Eirik T. Bøe 

 Tiril Eid Barland - leder i Akershus UV 

 Mette Kaaby 

 Petter J. Holth (observatør) 
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Akershus Venstres nominasjonsmøte 7. juni 
Akershus Venstre holdt nominasjonsmøte for valg til 
stortingsvalg- lista 2017 
 

Følgende delegater representerte Bærum Venstre:  
1. Mette Kaaby 
2. Petter Johan Holth 
3. Wenche Steen 
4. Edvard Olai Brekke Værland 
5. Gudbrand Teigen 
6. Odd Roar Kristensen 
7. Sigrid Skavlid 
8. Svein Falch 
9. Astrid Ramnefjell 
10. Bente D. Collett Knagenhjelm 
11 Nils Ween 
12. Karianne Thøger-Andresen (nå Thøger Haaverstad) 
13. Ole Andreas Lilloe-Olsen 
14. Tiril Eid Barland  
15. Frank Roland 
16. Jens-Kristian Borgan 
17. Sebastian Pandonis 
18. Oda Scheel 
19. Anne Slååen 
20. Siri Engesæth 
21. Abid Q. Raja  
22. Eirik Trygve Bøe 
23. Johan Malvik 
24. Ane Torvanger Brunvoll 
25. Mads Myr Munthe-Kaas 
 

Venstres landskonferanse, 15. og 16. oktober 
Følgende fra Bærum Venstre deltok på landskonferansen; 
Abid Q. Raja, Eirik T. Bøe, Tiril E. Barland, Ingvild Boe 
Hornburg, Wenche Steen, Anneke Frøysa, Gudbrand Teigen 
og Petter J. Holth  
 

Landsstyret 
Abid Q. Raja er direkte valgt 1. vararepresentant for 
Akershus i Venstres sentralstyre og møter fast i Landsstyret.  
 

Folkevalgte:  
 

Storting: 
Abid Q. Raja (bosatt i Oslo, men medlem i Bærum Venstre) 
er Stortingsrepresentant 2013-17 for Akershus Venstre  
Siri Engesæth er vararepresentant for Abid Q. Raja 
  
Fylkesting: 
Eirik T. Bøe er fylkestingsrepresentant, og Hulda Tronstad 
og Tiril E. Barland er varaer til fylkestinget. Edvard Værland 
har møtt som vara i Hovedutvalg for kultur og frivillighet. 
 
Kommunestyret etter valget 2015: 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (gruppeleder), Tiril Eid Barland, 
Wenche Steen, Edvard Værland, Tiril Stillufdatter Karlsen og 
Øystein Goksøyr, som har møtt som vara for Tiril S. Karlsen 
fram til våren 2016.  
 
Deltakelse i kommunale råd og utvalg framgår av 
kommunestyregruppas egen årsmelding. Nærmere om 

komiteer og utvalg i kommunestyregruppas egne 
årsmelding, som ble presentert på årsmøtet 2017. 
 

2. Lokallagets aktiviteter i 2016 
 

Styrets møter 
Det er avholdt 14 styremøter, inkl. konstituerende 
styremøte.  
 
Styremøtene har vært åpne og har blitt kunngjort på 
lokallagets web- og facebooksider. Også nye medlemmer 
har vært invitert til å delta ved særskilt invitasjon.  
 
Tidligere lokallagsleder Mette Kaaby hadde permisjon som 
leder fra medio februar til 30.4, og informert på styremøte 
den 4.6 at hun ønsket å trekke seg som leder med virkning 
fra 15.8.  
 
Petter J. Holth fungerte som leder i perioden medio februar 
til 30.4 og ble på ekstraordinært årsmøte den 29.8 valgt 
som ny leder (ny i funksjon).  
 
På de fleste styremøtene har kun styremedlemmene 
deltatt. I enkelte av styremøtene på våren deltok ordinære 
medlemmer, samt på styremøte den 12.12, der 6 
medlemmer utover styret deltok.  
 
Dette året har vært et mellomår (mellom kommune- og 
stortingsvalg), men har allikevel vært preget av stor arbeids-
mengde både for tidligere og nåværende leder, herunder; 
organisere og fordele arbeidsoppgaver i styret, forberede 
og utarbeide kandidatlister til Akershus Venstre 
nominasjonsmøte den 7. juni (se ovenfor), konsolidering av 
laget, herunder; telefonisk medlemskontakt, opprettelse av 
og jobbing med vervekampanje, innspill til Venstres forslag 
til stortingsvalgprogram 2017-2021, samt forberedelser til 
stortingsvalget 2017 med utnevnelse av valgkamputvalg for 
å nevne noe. 

 
Lokallagsleder har deltatt på de fleste av kommune-
styregruppas møter. 
 

Utvalg og arbeidsgrupper  

Styret har i 2016 hatt følgende arbeidsgrupper og utvalg; 
Gruppe for vervekampanje, arbeidsgruppe for Bærum 
Venstres miljøpris 2016, komité for innspill til Venstres 
førsteutkast til stortingsvalgprogram 2017-2021. 
 
Vervekampanje 
Petter Johan Holth ledet gruppa med Ingvild Boe Hornburg 
og Mads Munthe Myhr. Gruppa fikk innvilget budsjett på kr 
15 000 -  for 2016 av styret og hadde som mål å øke 
medlemsmassen i Bærum Venstre med nærmere 50 
prosent og det ble avholdt 3 møter i sakens anledning. 
Gruppa hadde besøk av Siri Engesæth på ett møte, men 
arbeidet var preget av manglende deltakelse av andre enn 
de tre, og måtte utsettes da gruppas leder Petter Johan 
Holth ble valgt som lokallagsleder den 29.8. Det forutsettes 
at gruppas arbeid gjenopptas over nyttår ifm. 
stortingsvalget 2017. 
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Medlemsmøter og tema 

 
8. februar åpent arbeidsmøte for styret og inviterte 
medlemmer   
Mål for møtet; valg av lagets fokusområder og aktiviteter, 
og følgende temaer ble drøftet; aksjonsplan – 
medlemsverving, ambisjoner politiske saker, hva skal styre 
bidra med overfor de folkevalgte, aksjonsplan – 
kommunereform, planlegging av politisk cafe – torsdag 14. 
april (utsatt til tirsdag 26. april). 
 
26. april medlemsmøte i kommunegården, M4 «Framtidens 
Fornebu – Hva mener du?»  
Det var 10 frammøtte 
 
23. mai medlemsmøte ifm. nominasjon til stortingsvalget 
2017  
Medlemmene ble invitert til selv foreslå kandidater og i 
dette medlemsmøte bli med på valg av kandidater til 
Akershus Venstre storingsliste på i alt 23 personer. 
 
13. juni Sommeravslutning og utdeling av Bærum Venstres 
miljøpris 2016  
Prisen gikk denne gangen til Øverland Andelsbruk, som 
hadde 3 – tre representanter tilstede for å ta imot prisen. 
Se eget punkt om miljøprisen. 
 

Andre møter og aktiviteter:  
  

28. august Seminar i regi av folkevalgtgruppa på Holmen 
fjordhotell 
Hele kommunestyregruppa og lokallagsleder satte 
hverandre i stevne og hadde en bred gjennomgang av 
kommunens handlingsplan med diskusjon på hvordan 
Bærum Venstre kan saldere budsjettposter for å tydelig- 
gjøre Venstres program. Videre gjennomførte seminarleder, 
Ole Andreas Lilloe-Olsen en spennende personlighetstest 
med deltakerne, og vi hadde besøk av en representant fra 
KS, som gjennomgikk en del nøkkeltall i kommuner. 
 
17. september LPN (Lokal Politisk Nettverk) Skedsmo rådhus 
Tema; valgkamp 2017 (se ovenfor) 
 
5. november medlemsmøte om kommunens handlingsplan i 
regi av kommunestyregruppa 
Lørdagsmøte på Thon Hotel Oslofjord med diskusjon om 
rådmannens forslag til budsjett, og forslag fra Venstre.  
 
8. november Valgkamp 2017  
Oppstartsmøte og utnevnelse av valgkamputvalg og 
dørbank med Abid Q. Raja 
 
12. desember Juleavslutning på Caspar restaurant 
 

Bærum Venstres miljøpris 
Miljøprisen for 2016 gikk til Øverland Andelsbruk som har 
ca. 300 andelshavere. Prisen ble delt ut i forbindelse med 

lagets sommerfest på Prammen i Sandvika, 6. juni. 
Begrunnelse for tildeling av prisen:  
 

"Vinneren har vært en pioner innen sitt felt og har bidratt til å 
gjøre folk flest bedre kjent med hvordan jorda kan dyrkes i pakt 
med naturen. Driften er økologisk og Debio-godkjent. 
Andelsbruk gir økt kunnskap om økologi, jordbruk og matens 
opprinnelse til folk i Bærum. Ikke minst dem som bor i byer og 
tettsteder."  

 

Medlemmer 
 

Verving og medlemsutvikling 
Per 1.januar er status:  
 

2016 2015 2014 

188 medl.* 224 medl.  201 medl. 
*NB! Det har i 2016 vært en opprydding i medlemsregisteret 
sentralt, slik at tallene fra 2015 og 2014 kan være noe for høye. 
 

Styret har organisert flere ringeaksjoner for å kartlegge 
interesser, ønsker om engasjement, kompetanser og 
purringer på kontingent blant medlemmene og oppdatert 
adresser.  
 
Styret har laget et første utkast til en plan for medlemspleie 
og en vervekampanje der målet er å øke medlemstallet 
med 50 prosent. Det blir opp til neste års styre å ta dette 
videre. 
 

Kurs og opplæring 
 

Lokallaget har i 2016 benyttet fylkeslagets 
organisasjonskurs, samt Venstres sentrale kurs og har 
videre hatt interne presentasjoner. Opplæring med sikte på 
valgkampen 2017 er påbegynt med bistand fra VHO. 
 

3. Samarbeid og nettverk 
 

Samarbeid med Kommunestyregruppa 
 

Det har vært gjensidig og inkluderende samarbeid mellom 
styret og kommunestyregruppa. Tross noe overlappende 
møtetider har gruppeleder og styrets leder arbeidet 
sammen. Klargjøring og mobilisering har vært prioritert; 
politiske ambisjoner, mål og særegenhet, partenes ulike 
ansvarsområder, behov for meningsdeling og tydelig 
beslutningsmyndighet. To av kommunestyregruppens 
medlemmer; Wenche Steen og Edvard Olai B. Værland 
sitter i lokallagsstyret. En viktig delingsarena er e-post, 
telefonsamtaler, samt diskusjoner og delinger på Facebook-
sidene til BV. 
 
Styret har effektivisert møtene ved å tydeliggjøre skillet 
mellom saker som er til orientering og kan leses utenom 
møtetiden, og saker som må diskuteres og prioriteres i den 
fysiske møtetiden.  
 
Styret har hatt fokus på å øke lagfølelse, åpenhet om ulike 
beslutningsprosesser og størst mulig innsyn for styret og 
representanter på fylkesnivå i forhandlingsprosessen med 
de andre partiene etter valget.  
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Styret og kommunestyregruppa ble etter kommunevalget i 
2015 enige om å etablere ressursgrupper til støtte for 
kommunestyregruppa. Dette må i fellesskap følges opp 
neste i 2017. 
 

Samarbeid med Asker Venstre 
De to lokallagene har hatt samarbeid og felles møter der 
det har vært hensiktsmessig. Det har vært en god og 
regelmessig kommunikasjon om felles utspill, utfordringer i 
aviser og på sosiale medier. 
 

4. Informasjon, kommunikasjon og PR 
 

Nettsider 
Bærum Venstre Webadressen er; 
http://www.venstre.no/lokal/akershus/baerum/  
Her kunngjøres nyheter, organisasjon med persongalleri og 
styrende dokumenter. Websidene inneholder også 
valgprogram, artikler og aktivitetskalender. 
Ansvaret for oppdatering har vært delt mellom 
lokallagsleder og ansvarlig for økonomi.  
Styret bør i neste styreperiode utnevne en 
kommunikasjonsansvarlig (fortrinnsvis en i styret). 
 

Dropbox 
Det har et års tid blitt benyttet et felles arkiv i Dropbox for 
styredokumenter og annet som gjelder lokallaget. Her 
legges dokumentasjon fra tidligere og nåværende 
årsmøter, styremøter og medlemsmøter o.l. Lederen 
administrerer Dropbox og gir nødvendige tilganger. 
 
Facebook 

Bærum Venstre har en åpen publikumsrettet facebookside. 
Laget har gode erfaringer med bruk av Facebook til bl.a. 
innspill til komiteers, styrets eller gruppas arbeid, debatter 
og kommunikasjon blant lagets medlemmer. Det er åpne 
grupper og grupper med begrenset tilgang som jobber med 
særlige mandat. Flere medlemmer bør dele sidens innhold 
og invitere venner til å like den. 
 
Lokallaget har også en lukket facebook-gruppe for 
medlemmer som alternativ til mail og telefon og som 
muliggjør interne diskusjoner og delinger mellom møtene, 
samt en lukket facebook-gruppe for styret /kommune-
styregruppa. 
 

Medlemsskriv og informasjon 

Bærum Venstre har sendt ut elektroniske medlemsskriv. 
Invitasjoner til arrangementer og møter er sendt per e-post 
i tillegg til informasjon på nettsidene.  
 

Annonsering 

Miljøprisen ble kunngjort med annonse i Budstikka. 
Promotering av Web-artikler og arrangement er gjort på 
Facebook. 
 

Artikler og oppslag i Budstikka og andre medier 
Venstre har hatt jevn publisitet i Budstikka og Aftenposten 
og nettaviser om politiske saker innen miljø, areal, kultur, 
helse / omsorg, skole, samferdsel, profilerte politikere og 
tillitsvalgte.  
 

5. Oppsummering og vurdering 
 
Lokallaget har også i år hatt høy aktivitet, med fokus på 
medlemspleie, mobilisering og planlegging av valgkamp, og 
fremhevelse av unike Venstre-saker og ideologi både 
internt og i presse.  
 
For å øke kapasiteten og samtidig ivareta alle styrets 
oppgaver, bør ansvarsområder fordeles enda bedre i styret 
og man bør i sterkere grad trekke med flere medlemmer i 
administrasjon av arrangementer og aksjoner.  
 
Styret har forsøkt å forberede og styrke viktige saker i 
forkant av behandlinger i kommunestyret, via artikler, 
kronikker og debattinnlegg i ulike medier.  
 
Det ligger også et stort potensial i å utnytte sosiale medier 
på nye måter for å skape debatter og synlighet for Venstres 
politikk, samt å samkjøre utspill fra både gruppa og styrets 
medlemmer, og utvikle nye arrangementstyper for å nå 
mye velgergrupper.  
 
Dialogmøter og forumlignende grupper har vist seg 
effektfulle og noe som engasjerer mange. Dette arbeidet 
må intensiveres i 2017. 
 
Styret anbefaler å gå videre på medlemspleie og med 
vervekampanjen, som betyr mye for å øke interessen og 
engasjementet for vår politikk. Ambisjonene bør være å ha 
275 betalende medlemmer innen 31.12.2017. Denne 
veksten krever stor innsats også fra andre enn styrets 
medlemmer, og styrets vurdering er at dette arbeidet bør 
kobles opp mot valgkamparbeidet i 2017.  
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6. Handlingsplan for 2017 
 

 Fortsette arbeidet med å sette dagsorden med 
unike og lokale Venstresaker  

 Fortsette arbeidet med åpenhet og inkludering 
rundt alle organisatoriske og politiske prosesser, 
og bygge et godt lag på tvers  

 Utnevne en særskilt ansvarlig for kommunikasjon, 
og bruke mer ressurser på utadrettet arbeid 

 Ha en involverende prosess på innspill til 
andreutkastet til stortingsvalgprogram 2017-2021 
med frist 17. februar 2017 

 Arrangere flere møter for å involvere medlemmer i 
politisk og organisatorisk arbeid  

 Legge til rette for større effekt i form av 
oppmerksomhet og opinionsdannelse, ved å 
koordinere politiske utspill fra gruppa og styret  

 Etablere aktuelle ressursgrupper / temagrupper for 
kommunestyregruppa 

 Legge til rette for større effekt i form av 
oppmerksomhet og opinionsdannelse, ved å 
koordinere politiske utspill fra gruppa og styret  

 Styrke kontakten med lokallag i Akershus 
 Sammen med Akershus Venstre arbeide med å 

sende en godt forberedt delegasjon Venstres 
landsmøte 2017, som setter aktuelle saker på 
dagsorden  

 Fortsatt fokus på å øke medlemsantallet (mål 275 
medlemmer) gjennom organiserte aktiviteter, 
gjerne knyttet opp mot valgkamp 2017 

 Valgkamp 2017 – bidra til at Akershus Venstre får 2 
representanter på Stortinget. Valgkamputvalg med 
valgkampleder (Tiril Eid Barland) er utnevnt og 
Bærum Venstre har satt ambisiøse mål for dette 
valget. 

 Løpende arbeide med rekruttering og bygging av 
kandidater til lokalvalg 2019 og stortingsvalg 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


