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Dagsorden for møtet

1. Valg av møteleder og referent (og to til å underskrive protokollen)

2. Årsberetning

3. Regnskap og budsjett

4. Valg av lokalstyre

5. Valg av utsendinger til årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre

6. Eventuelt



Sak 2 - Årsberetning Porsgrunn Venstre 2020

Styresammensetning 2021

Leder: Geir Mjøen 

Nestleder/sekretær: Erik Fløholm

Kasserer: Ole Mathisen 

Styremedlem: Kjersti Bjurstrøm 

Styremedlem: Per Solli

Styremedlem: Jan Erik Dalene (sekretær)

Styremedlem: Anne-Beth LaForce

Varamedlemmer: Åge Frisak og Kari Solli



Driftsåret 2021

Driftsåret 2021 var, i likhet med året forut, preget av 

korona-pandemien. Dette medførte at blant annet en god 

del av styre, -og gruppemøtene våre måtte avholdes 

digitalt. Dette er en til tider krevende møteform ettersom 

lyd og bilde ikke alltid spiller på lag.

Året ble også i stor grad preget av Stortingsvalget og 

diverse valgkampaktiviteter knyttet til dette. 

De største, lokale sakene som Porsgrunn Venstre har 

engasjert seg i i løpet av året har vært deponisaken i 

Brevik, museumssaken, tur/sykkelvei på den gamle 

jernbanetraséen mellom Porsgrunn og Larvik, Grenland 

Pride og maritim forurensing. 

Porsgrunn Venstre har pr. i dag 30 betalende medlemmer. 
Det har i løpet av 2021 vært omtrent likt hva angår 
innmeldinger/utmeldinger.

Guri Melby taler til Landsmøte, som for første 

gang gjennomføres digitalt. Geir Mjøen fra 

Porsgrunn Venstre er en av delegatene fra 

Vestfold og Telemark Venstre. På dagsorden 

står blandet annet stortingsvalgprogrammet 

som Landsmøtet skal behandle i løpet av 

helgen.



Lokalpolitisk arbeid

Porsgrunn Venstre har bestrebet å holde 

styre, -og gruppemøter rett i forkant av alle 

bystyremøtene. Saker til BUK der vi har 

med representant Kristin Clemmensen, har 

også vært gjennomgått og drøftet i forkant. 

Som følge av Stortingsvalget og 

utfordringer med ikke-fysisk-oppmøte, har 

kan hende møteaktiviteten i Porsgrunn 

Venstre vært noe lavere i år enn tidligere 

år.

Det er avholdt 6 styremøter med 

påfølgende gruppemøter. I disse møtene 

har vi til sammen hatt 12 behandlede saker:

1: Fastsettelse av styre, -og gruppemøter våren 2021.

2: Handlingsplan og fordeling av oppgaver for våren/sommeren 2021.

3. Valgforberedelser og info fra valgkamp-møte.

4. Fylkesårsmøtet for Vestfold og Telemark Venstre.

5. Søknad om økonomisk støtte til Grenland Pride 2021.

6. Div. post: Venstre-bedrifter, liberalt nettverk, kontingent lokallag, Abid 

Raja til Telemark.

7. Status handlingsplan: museumssaken og kulturminneplan, byutvikling og 

estetikk i byen, tur/sykkelveg på den nedlagte jernbanestrekningen 

Porsgrunn-Larvik, bybane og kollektivtrafikk, maritim forurensing, 

helsearbeid/legevakt/vaksineringsplan, Fylkesårsmøtet for Vestfold og 

Telemark Venstre, valgkampkoordinator.

8. Ajourføring av medlemslister/post.

9. Samarbeidsavtale interkommunal turnhall.

10. Sjøfartsmuseet/bymuseet i Porsgrunn.

11. Stortingsvalget – debrief.

12. Møteplan høst 2021. 



Lokalpolitisk arbeid

I tillegg til disse sakene har det i styre, -og gruppemøtene også vært 

gjennomgang av Bystyrekartet, Stortingsvalget 2021 samt diverse andre 

fora som representanter fra Porsgrunn Venstre har vært representert. 

Porsgrunn Venstre har ved flere anledninger hatt innlegg i fylkes, -og 

lokalavisene vedrørende saker som engasjerer partiet. Avisene har også 

laget flere reportasjer om Venstre sitt arbeid og engasjement lokalt. 

Som f.eks. vårt engasjement rundt «Fra togspor til turvei». 

Når det gjelder Stortingsvalget 2021 så er styret i Porsgrunn Venstre 

veldig glade for at partiet havnet over sperregrensen. Men et skår i 

gleden er at Carl-Erik Grimstad ikke får en ny periode på Stortinget. 

Porsgrunn Venstre sin største utfordring er og blir deponisaken. Det var 

svært synd at ikke Venstre sentralt klarte å kapre nyheten om at det blir 

nei til deponi i Brevik. Det er ikke til å stikke under en stol at det har 

vært krevende å fronte Venstre i Porsgrunn de senere år nettopp 

grunnet denne saken og det faktum at Venstre har hatt to klima, -og 

miljøministre som ikke har kunne gi Grenlands befolkning et endelig 

svar (hvilket vel egentlig heller ikke foreligger pr. i dag).

Fra togspor til turvei



Lokalpolitisk arbeid

For 2022 vil derfor flere av de samme kampsakene for partiet vårt leve 

videre og må jobbes ytterligere med. 

Porsgrunn Venstre har hatt som ambisjon å invitere inn eksterne 

foredragsholdere til våre gruppemøter. Dette både for å lære og for å gjøre 

møtene mer tiltrekkende for nye medlemmer. 

Pandemien har satt en effektiv stopper for dette i året som har gått. Tillyste, 

fysiske møter har plutselig blitt endret til interaktive møter og dermed har 

foredragene uteblitt.

La oss håpe at 2022 blir året dette snur og vi kan møtes igjen. 

En klar ambisjon for Porsgrunn Venstre bør være å kapre ytterligere 

medlemmer. Et av virkemidlene vi ønsker å bruke lokalt er å forsøke å 

synliggjøre bedre hva Venstre står for, -både lokalt og nasjonalt. Dette kan 

blant annet gjøres ved å arrangere temakvelder.  Skien Venstre lagde en slik 

tilstelning kort tid før jul hvor også de nye medlemmene i Porsgrunn Venstre 

var inviterte.



Lokalpolitisk arbeid

Til sist bør nevnes at styret i Porsgrunn Venstre 

synes vi har hatt et aktivt og interessant arbeidsår, 

- pandemi til tross. Stortingsvalget har slukt flere 

måneder av tid vi ellers ville brukt på lokale saker. 

Men med Venstre over sperregrensen var det 

verdt det. Nå brettes skjorteermene opp for å ta 

tak i lokale saker i 2022.

Porsgrunn, den 13.1.2022.

Jan Erik Dalene

Sekretær



Årsberetning bystyret 2021

Bystyregruppen har i 2021 bestått av Kristin Clemmensen (gruppeleder) 

og Geir Mjøen som faste medlemmer og Per Solli, Ane Ose, Siren 

Johanne Johnsen og Erik Fløholm som vara. Ved forfall har Per Solli 

møtt. Den politiske drøfting i gruppemøtene er veldig positive for gruppa, 

og innspillene vi får har stor betydning for hva vi stemmer i 

bystyremøtene. Som følge av pandemien har flere bystyremøter blitt 

gjennomført digitalt. Dette har medført mindre dynamikk og ordveksling i 

møtene og har nok også bidratt til at færre interpellasjoner og «eventuelt» 

saker har blitt fremmet. 

Vi har i de fleste saker stemt likt, men har i enkelte avstemninger stemt 

forskjellig selv om det ikke er et mål i seg selv. Fortsatt skal det være rom 

for å stemme forskjellig. 

Gruppemøter har blitt avholdt jevnlig. Porsgrunn Venstre har en gruppe 

på opptil 11-12 medlemmer på gruppemøter, men som følge av 

pandemien har oppmøtet både fysisk og digitalt variert noe i antall. 



Årsberetning formannskap 2021

I denne valgperioden er vi ikke representert i formannskapet.

Årsberetning Utvalg for miljø og byutvikling 2021
I denne valgperiode er vi representert som 2. vara for Høyre ved Geir Mjøen som i år ikke har blitt 

innkalt.

Årsberetning Utvalg for helse og omsorg 2021
I denne valgperiode er vi representert som 2. vara for FrP ved Erik Fløholm som i år ikke har blitt 

innkalt.

Årsberetning Utvalg for barn unge og kultur 2021
Kristin Clemmensen er utvalgsmedlem og Ane L H Ose, Jan Erik Dalene og Siren Cathrine Johnsen er 

henholdsvis 3, 4 og 5 varamedlem for Høyre. Foruten de vanlige utvalgssakene, så har naturlig nok 

utfordringer knyttet til håndtering av pandemien preget møtene. 



Representasjon

På fylkesårsmøtet 13 og 14 mars 2021 som foregikk digitalt via Google 

Meet, deltok Kjersti Bjurstøm, Ole Mathisen, Siren J. Johnsen og Geir 

Mjøen.

På dette fylkesårsmøtet ble Geir Mjøen valgt til vara/observatører til 

Venstres landsmøte, men som følge av mye forfall blant de valgte 

kandidatene, så deltok Geir som delegat fra Vestfold og Telemark Venstre. 

Landsmøtet ble gjennomført digitalt.

Geir Mjøen har møtt på fylkeslagets utvidede styremøter der lokallagslederne 

også er representert. 

Jan Erik Dalene og Ole Mathisen har ledet fylkeslagets nedsatte 

valgkamputvalg ifm Stortingsvalget 2021



Sak 3 –

Regnskap for 

2021 



Sak 3 –

Regnskap for 

2021 



Sak 3 – Budsjett for 2021



Sak 4 – Valg av lokalstyre

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Siren Johanne Johnsen for 2 år (på valg)

Nestleder: Anne-Beth LaForce for 1 år 

Kasserer: Ole Mathisen, (ikke på valg)

Styremedlemmer: Erik Fløholm for 1 år (på valg) 

Kjersti Bjurstrøm, (ikke på valg)

Sekretær Jan Erik Dalene for 1 år (på valg)

Per Solli, (ikke på valg)

Varamedlemmer: Kari Solli og Åge Frisak (ikke på valg)

Revisor: Per Johnsen og Lars-Petter Ose, (ikke på valg)

Valgkomite: Geir Mjøen, ??



Sak 5 – Valg av utsendinger til årsmøtet i 

Vestfold og Telemark Venstre

Fylkesårsmøtet for Vestfold og Telemark Venstre lørdag 12. og søndag 13. februar 2022 

Møtested: Bø hotell

Frist for å sende inn forslag til årsmøte uttalelser er 7. 
februar kl 2400.

Årsmøtesakene som i hovedsak skal bli behandlet, er 
årsmeldinger, regnskap og vedtektsendringer. Ellers blir valg 
av nytt fylkesstyre, nominasjonskomite for fylkestingsvalget, 
og valg av delegater til landsmøtet.

Pris pr deltager er kr 1 800,- (med overnatting)

Bindende påmelding innen 31. januar 2022. Porsgrunn 
Venstre har 5 delegater (må ha betalt medlemskontingent 
for 2021 og 2022?). Fylkeslaget dekker 50% av 
møteoppholdet for delegatene.



Sak 6 – Eventuelt

• Porsgrunn Venstres holdning til eventuell splitting av fylket Vestfold og 

Telemark - innspill til Venstres representanter i fylkestinget som skal 

behandle saken om eventuell søknad om deling av fylket 15. februar i 

år.


