
Årsberetning Innlandet Unge Venstre 2021-2022 

  

Fylkesstyret har i perioden 28.12.2020 til 27.12.2021 bestått av leder Omar 
Sukru Yagci, nestledere Kajsa Kirkhus, økonomiansvarlig Vegard Gamme 
Svello, og medlemmer Jonas Nori, Thea Louise Beck, Sindy Pham og Petra 
Engelien. Jonas H Larsen var også medlem i styret, men var nødt til å trekke 
seg av personlige årsaker. Styret 2021 har hatt 10 fylkesstyremøter i løpet av 
året. 

 

Det nåværende for 2022 ble valgt på fylkesårsmøte 27.desember 2021. 
Fylkesstyre har bestått av leder Omar Sukru Yagci, 1.Nestleder Petra 
Engelien, 2.Nestleder Thyra Håkonsløkken, økonomiansvarlig Vegard 
Gamme Svello, styremedlem Hein Knudsen, Peter Haga Flesvig og Mona 
Yakup, og varar Halvor Dølmo og  Olav Rom.  

 

Innlandet Unge Venstre har for denne perioden i 2022 nedsatt et 
arbeidsutvalg. Det består av Ledertrion. Dvs Leder Omar Yagci og 
nestlederne Petra Engelien og Thyra Håkonsløkken.  

 

Vi har deltatt på Kongsvinger pride. Etter valgkampen har vi vært på 
skolebesøk på Lillehammer Sør, før en ny koronabølge satte en stopper for 
flere skolebesøk. 

 

 Vi har oppnådd tidenes beste skolevalgresultat i Innlandet, på hele 8,6%! 
Celina Christoffersen har vært Innlandets ungdomskandidat – både i 
Hedmark og Oppland valgkrets – men dessverre kom verken Oppland eller 
Hedmarks liste inn på stortinget. Derfor ble ikke Celina valgt inn, ei heller 
som vara.I løpet av skolevalgkampen har vi vært på alle skolene som ikke 



var nødt til å avlyse valgtorg og/eller debatt med tanke på 
koronasituasjon.  

 

Vi har vedtatt uttalelser om å beholde Innlandet, skogvern, dyrevelferd og 
psykisk helse, sendt ut 17 leserinnlegg og dermed fått flere publikasjoner, i 
tillegg til 11 ordinære medieoppslag (av det vi har klart å telt). Det har vært 
arrangert en regional valgkampsamling på Gjøvik den 6. juli. I tillegg har vi 
tatt initiativ til et bredt og tverrpolitisk samarbeid blant ungdomspartiene i 
Innlandet som sikret 16-årig stemmerett ved den rådgivende 
folkeavstemningen om Innlandet skal beholdes eller oppløses tilbake til 
Oppland og Hedmark.  

 
På Unge Venstres Landsmøte fikk Innlandet Unge Venstre gjennomslag for 
sin uttalelse som psykisk helse.  

 

Til Unge Venstres landsmøte var Innlandet Unge Venstres delegasjon 
fulltallig med 6 delegater. På Innlandet Venstres Fylkesårsmøte var Unge 
Venstres delegasjon på 2 plasser, men det var 7 delegater fra Unge 
Venstre totalt sett.  

 

Omar Yagci har representert Innlandet Unge Venstre i landsstyret, 
Innlandet Venstres Fylkesstyre og Innlandet Venstres Fylkestingsgruppe. 
Petra Engelien er blitt valgt som direktevalgt i Unge Venstres Landsstyre. Til 
Venstres Landsmøte ble Omar Yagci valgt med i Unge Venstres delegasjon. 
Omar har også sittet i Retorisk Utvalg, som har skrevet debattpermen til 
Unge Venstres debattanter i skolevalgkampen. 

  

I løpet av perioden har vi opprettet Nord-Østerdalen Unge Venstre. Derfor 
har vi i dag tre lokallag, Nord-Østerdalen Unge Venstre, Hamar og Omegn 
Unge Venstre og Gjøvik og Omegn Unge Venstre. Lokallagene har hatt 



aktivitet i løpet av året i form av medlemsmøter og andre aktiviteter. Vi har 
totalt vært aktive i Gjøvik-Toten, Søndre Land, Hamar, Ringsaker og 
Lillehammer Venstre. I denne perioden har vi også fått medlemsvekst! 

 
 


