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Program for fylkesårsmøtet 

Kommer. 

  



1. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste 

kommer 

  



2. Konstituering 

Møteledere: Tove Eivindsen og Fredrik Carstens 

Referent: Vebjørn Arff 

Redaksjonskomité: Erling Moe (leder), Iver Vammervold, Guro Holm Skillingstad 

Protokollunderskrivere: Forslag kommer i møtet 

Tellekorps: Arvid Hammernes og Harald Kvam 

Fullmaktsnemnd: Karl Meinert Buchholdt, Marthe Strickert og Torgrim Hallem 

 

  



3. Politiske uttalelser 

31. januar er frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser.  

Forslag sendes til trondelag@stemvenstre.no  

  

mailto:trondelag@stemvenstre.no


4. Årsmeldinger 

Årsmelding Fylkesstyret i Trøndelag Venstre 

Fylkesstyret 2021-22 ble valgt på digitalt fylkesårsmøte 13. februar 2021.  

Covid-19-pandemien preget selvsagt arbeidet også i Trøndelag Venstre. 
Heldigvis var det lettelser i smitteverntiltak som gjorde at man fikk gjennomført 
valgkamp, men det har vært lite fysiske samlinger i regi av fylkeslaget i 2021. 

Digitale styremøter har gjort det mulig for også varaene, fylkestingsgruppa, 
Stortingsgruppa og direktevalgt til landsstyret å delta på fylkesstyremøtene 
jevnlig. Så selv om det savnes fysiske møter, så har også de digitale noen fordeler 
slik som denne bredere deltagelsen. 

Styrets sammensetning fra årsmøtet:  

• Leder Tove Eivindsen (Trondheim) – ikke på valg 
• Politisk nestleder Bjørn Ola Holm (Nærøysund) – ikke på valg 
• Organisatorisk nestleder Karl Meinert Buchholdt (Levanger) – gjenvalg, 

men NY som organisatorisk nestleder 
• Styremedlem Ragna Straume (Stjørdal) – ikke på valg 
• Styremedlem Elisabeth Hals (Oppdal) – ikke på valg 
• Styremedlem Arve Høiby (Selbu) – NY som styremedlem 
• Styremedlem Arvid Hammernes (Frøya) – NY 
• 1. varamedlem Barbro Eikset (Bjugn) – gjenvalg 
• 2. varamedlem Harald Kvam (Orkland) – NY 
• 3. varamedlem Katinka Holaas Ekmann (Steinkjer) – NY 
• 4. varamedlem Lars Brandsås (Inderøy) – NY som varamedlem (var tidligere 

styremedlem) 
• 5. varamedlem Elisabeth Paulsen (Trondheim) - NY. 

I tillegg har Trøndelag Unge Venstre, Trøndelag Liberale Studenter og Trøndelag 
Venstrekvinnelag utpekt egne medlemmer til fylkesstyret.  

Lokallag og medlemmer 

Vi har 25 registrerte lokallag i Trøndelag. Totalt har vi 761 medlemmer. Av disse var 
det 687 medlemmer som betalte kontingenten for 2021. Tilsvarende antall 
betalende medlemmer i 2020 var 665. 

Valgkamp 

Trøndelag har to valgdistrikter. Det var separate lister for valgdistriktene, med 
André N. Skjelstad som førstekandidat i Nord-Trøndelag og Jon Gunnes i Sør-
Trøndelag. Det ble nedsatt hvert sitt valgkamputvalg for kretsene, som også 
hadde adskilte budsjetter. Begge kretser holdt sine budsjetter og holdt en god 
aktivitet gjennom valgkampen, til tross for enkelte smittevernrestriksjoner.  



Venstre gjorde et godt valg, med 4,6 % oppslutning nasjonalt. Partiet gikk fram 
0,2 pp fra sist stortingsvalg, noe som er svært sjelden for et sittende 
regjeringsparti. Det var dog ikke nok til å unngå regjeringsskifte. 

Sør-Trøndelag ble tredje beste valgdistrikt for Venstre i landet, med 4,4 %. 
Kretsen bidro med 8435 stemmer til Venstre, og økte med 0,4 pp fra sist 
stortingsvalg. Trondheim ble den fjerde beste Venstrekommunen i landet. 
Dessverre fikk ikke kretsen beholde utjevningsmandatet fra forrige gang, og Jon 
Gunnes ble ikke gjenvalgt til Stortinget. 

Nord-Trøndelag fikk 2,0 % og kretsen bidro med 1557 stemmer til Venstre, og gikk 
tilbake -0,2 pp fra sist stortingsvalg. Heldigvis fikk kretsen beholde 
utjevningsmandatet og André N. Skjelstad ble gjenvalgt til Stortinget. Han er nå i 
sin fjerde stortingsperiode. 

Styrets arbeid  

Styret hadde 8 digitale møter i 2021. I tillegg hadde arbeidsutvalget (leder, 
politisk nestleder og organisatorisk nestleder) åtte møter for å forberede 
styremøtene. 

Vararepresentantene, stortingsrepresentantene, Anne Cecilie Holm fra 
fylkestingsgruppa og Torgeir Anda (direktevalgt landsstyremedlem) har også 
vært invitert og deltatt på møtene.  

Fylkessekretær 

Med støtte fra Venstres hovedorganisasjon og egenkapital hadde Trøndelag 
Venstre mulighet for å ansette fylkessekretær i 50 % stilling fra januar og til etter 
valget i september. Vebjørn Arff hadde stillingen. Fylkessekretær avlasta 
fylkesstyret mye og gjorde det også mulig å ha en bedre sørvis opp mot 
lokallagene, og fylkesstyret vurderer dette som vellykket og etterlengta. 
Fylkesstyret har derfor lagt inn midler til fylkessekretær i budsjettforslaget. 

Møter og samlinger  

Det meste av planlagte samlinger for styret, folkevalgte og tillitsvalgte ble avlyst i 
også i 2021.  

Det ble gjennomført digital lokallagsledersamling 5. juni.  

Vi fikk gjennomført ett Lokalpolitisk nettverk. Det var på Hotel Augustin i 
Trondheim 29.-30. oktober, og samlet 24 deltagere. Det var ingen til stede 
sentralt fra VHO. 

Landsmøte og landskonferanse 

Venstres landsmøte 2021 ble avholdt 23. – 25. april. Møtet ble gjennomført 
digitalt. Trøndelag Venstres delegasjon var: 

1. Fylkesleder Tove Eivindsen  

2. Politisk nestleder Bjørn Ola Holm  



3. Organisatorisk nestleder 

4. Jon Gunnes, Trondheim 

5. André N. Skjelstad, Steinkjer 

6. Guro Holm Skillingstad, Nærøysund 

7. Elisabeth Hals, Oppdal 

8. Torgrim Hallem, Stjørdal 

9. Marthe Strickert, Trondheim/Trøndelag Venstrekvinnelag 

10. Bjørn Værnes Fiske, Trøndelag Unge Venstre 

11. Anne Cecilie Holm, fylkestingsgruppa 

12. Erling Moe, Trondheim 

13. Ragna Straume, Stjørdal 

14. Katinka Ekmann, Steinkjer 

Varaliste kvinner 

1. Elisabeth Paulsen, Trondheim 

2. Eva Eilertsen, Meråker 

3. Barbro Eikset, Ørland 

4. Vibeke Breiset, Frosta 

5. Sophie Gjesdahl Noach, Røros 

6. Eirin Holand, Lierne 

7. Torild Langklopp, Åfjord 

8. Lucie Katrine Sunde-Eidem, Trondheim 

Varaliste menn 

1. Arve Høiby, Selbu 

2. Arvid Hammernes, Frøya 

3. Andreas Tjørve, Trøndelag Liberale Studenter 

4. Lars Brandsås, Inderøy 

5. Harald Kvam, Orkland 

6. Vidar Kjesbu, Levanger 

7. Viljar Sæbbe, Unge Venstre 

8. Roger Sørensen, Hitra 



9. Jim Stene, Melhus 

10. Jon Kristian Haukdal, Midtre Gauldal 

Varaer Arve Høiby og Elisabeth Paulsen møtte under deler av landsmøtet. 

Hovedtema på landsmøtet var Stortingsvalgprogram, og Trøndelag Venstre 
markerte seg godt i debattene. Se vedlegg I. 

Det var landskonferanse på Jessheim 5.-7. november 2021. Det var omtrent 15 
deltagere fra Trøndelag. Siden det ikke er delegasjon på landskonferanser, 
registreres ikke deltagelse via fylkeslaget. 

Fylkesårsmøtet 

Fylkesårsmøtet måtte gjennomføres digitalt. Møtet var på Zoom 13. februar 2021. 
Det var 61 delegater fra 21 lokallag, fylkesstyre og sideorganisasjoner. 

Politiske saker  

Vedtatte uttalelser fra fylkesstyret i 2021: 

01.03.21: Mer natur i Trøndelag  

01.03.21: Flere helsesykepleiere i skolene  

19.05.21: Landbruket tar vare på oss - tar vi vare på bonden? 

Trøndelag Venstres Miljøpris 

Fylkesstyret har i 2021 laget statutter for og etablert Trøndelag Venstres Miljøpris. 
Det har tidligere vært utdelt priser i de to forrige fylkeslagene.  

I 2021 ble Oppdretternes Miljøservice AS nominert av Nærøysund og Leka 
Venstre; og Elkem nominert av Orkland Venstre tildelt «Trøndelag Venstres 
Miljøpris 2021». 

Utdeling var planlagt til Verdens miljødag 5. juni, men det ble noe justert pga 
smittetiltak. Prisen er akvarellen «venstremåken» av Astrid M. Sollid, samt et 
diplom. 

Representasjon 

Tove Eivindsen og Bjørn Ola Holm har møtt i landsstyret i 2021. Elisabeth Hals har 
møtt en gang som vara. Torgeir Anda har vært direktevalgt til landsstyret. Marthe 
Strickert sitter i styret til Venstres studieforbund og Norges Venstrekvinnelag. 
Tove Eivindsen var varamedlem av Venstres distriktspolitiske utvalg. Erling Moe 
var medlem av Venstres Stortingsvalgprogramkomite. Elisabeth Hals var 
nestleder i Venstres ordførernettverk. Geir Olav Knappe har blitt valgt inn i 
Venstres valgkomite og Elisabeth Hals i landsmøte-temagruppa. 

 

Årsmelding fylkestingsgruppa 



Kommer.  

Årsmelding Trøndelag Unge Venstre 2020/21 

Styret har i perioden bestått av:  

Leder: Bjørn Værnes Fiske (til 26.juni, Andreas H. Asphaug tok over) 

1. Nestleder: Ingrid Andresen  

2. Nestleder: Magnus Gilje  

Styremedlemmer:  

Øyvind Bang Fjørtoft (til 26.juni) 

Charlotte Van der Eijk 

Andreas H. Asphaug (til 26.juni)  

Varamedlemmer:  

Vebjørn Arff  

Guro Holm Skillingstad  

Styret har gjennom perioden avholdt 11 styremøter. Det har vært et fokus 
å få startet opp nye lokallag samt skolevalgkampen. Styret har jobbet med 
å starte Innherred UV og Stjørdal UV. Det er kun Innherred som er oppe 
og går.   

Perioden har vært preget av Covid-19 pandemien. Dette har ført til at 
styret har måtte flyttet mye av aktiviteten digitalt. Dette har gjort det 
enklere å avholde styremøter, men vanskelig å møte velgere. Kick off har 
i år vært digitalt men LM og sommerleir ble fysisk å hadde 
representasjon fra trøndelag. 

Styret har i denne perioden organisert skolevalgkamp hvor vi endte opp 
med en oppslutning på 6%. Dette er et bra resultat da vi har forsvart oss 
selv som et regjeringsparti. Vi ligger enda ganske langt bak om man ser 
på det nasjonale snittet.   

Vi har i perioden vært godt representert i landsstyret med to faste 
plasser, som Bjørn Værnes Fiske (Andreas H. Asphaug) og Ingrid 
Andresen (Magnus Gilje) har fylt. I tillegg har Vebjørn Arff har vært i 
valgkomiteen.  

Medlemstallet vårt har gått opp i år. Fylkeslaget har per 31.12.2021 182 
medlemmer, hvor 117 har betalt kontingenten for 2021.  

Dette gir oss en betalingsprosent for ordinære medlemmer 
på 64 %. Fylkeslaget har også 34 støttemedlemmer der 15 har 
betalt. I neste periode bør styre fortsette jobben med å 



opprette flere lokallag og sikre aktivitet i de eksisterende 
lagene. Det bør fortsatt jobbes med rekruttering av flere 
medlemmer.  

5. januar 2022 

På vegne av fylkesstyret:  

Andreas Hollås Asphaug 

Fylkesleder, Trøndelag Unge Venstre 

 

 

Årsmelding Trøndelag Liberale Studenter 

Kommer.  

Årsmelding Trøndelag Venstrekvinnelag 

Kommer.  

 

  



5. Plan for fylkeslaget arbeid 

Fylkeslaget skal øke kontakten mot lokallagene. I deler av 2022 vil Trøndelag 
Venstre ha fylkessekretær i deltidsstilling. Det håper styret vil gjenspeile seg bl.a. 
i mer bistand til lokallagene og flere medlemsaktiviteter, ikke minst i lag med lav 
aktivitet. Vi har mål om å øke medlemstallet både i antall medlemmer og antall 
betalende medlemmer. En hovedoppgave i 2022 vil være listestilling.  

Fylkeslaget skal løfte politiske problemstillinger med trøndersk vinkling opp i 
Venstres landsstyre, gjennom aktiv politikkutvikling. 

Etter valget på fylkesårsmøtet skal fylkesstyret planlegge en samling for å 
diskutere strategiutvikling og organisasjonsutvikling i Trøndelag Venstre. 

  



6. Regnskap og revisjonsrapport 

Kommer.  

  



7. Budsjett 

Budsjettforslag fra fylkesstyret, vedtatt 8.12.21 i sak 48/21. 

Trøndelag Venstre. Prognose 2021, Budsjett 2022 og Plan 2023 

Inntekter Prognose 2021 Budsjett 
2022 

Plan 2023 

Stemmestøtte           505 788           505 788      505 788  

Venstrevenn               15 000         15 000  

Valgkampbidrag            341 928                           -       100 000  

Kontingenter           106 340              50 250         50 250  

Andre inntekter                6 400              15 000         15 000  

Årsmøte       

Sum inntekter          960 456          586 038     686 038  

Utgifter       

Lønn arb.g. avgift/feriep.           164 880         200 000    200 000  
Honorar       

Valgkamp         620 000                           -       100 000  

Reisekostnader           100 000     100 000  

Landsmøte og landskonf.             33 000            60 000        33 000  

Årsmøte              30 000       30 000  

Regionmøter/møter                5 000            40 000       40 000  

Regnskap revisjon             35 000            40 000       40 000  

Andre kostander             30 000                5 000           5 000  

Tilknyttede organisasjoner              15 000              15 000         15 000  

Sum utgifter          902 880         490 000    563 000  

Ordinært resultat              57 576              96 038       123 038  
    



  



8. Kontingent 

Kommer. 

  



9. Vedtekter 

Frist for endringsforslag til vedtektene er 12. januar 2022.  

Forslag til endringer i Vedtekter for Trøndelag Venstre fra fylkesstyret 

Bakgrunn: 

• «Vedtektsutvalget» Tove Eivindsen, Karl Meinert Buchholdt og Anders 
Dalland Mona, ble oppnevnt av styret i Trøndelag Venstre i sak 32/21, 19. mai 
2021. 

• Endringsforslagene ble levert til fylkesstyret i Trøndelag Venstre fra 
vedtektsutvalget 29.11.21. 

• Alle endringsforslagene ble enstemmig vedtatt av fylkesstyret i Trøndelag 
Venstre 8.12.21 og foreslås fra fylkesstyret til årsmøtet: 49/21 
Vedtektsendringer til fylkesårsmøtet: Vedtak: Fylkesstyret støtter 
vedtektsutvalgets forslag til endringer i Trøndelag Venstres vedtekter i 
§2d; §2e; §3b og §4b og innstiller vedtektsendringene til fylkesårsmøtet 
2022. 

• Vedtekter for Trøndelag Venstre ble sist endret av fylkesårsmøtet 13.02.21, 
og sist godkjent av Venstres sentralstyre 05.03.21. 

• Forslag til vedtektsendringer fra fylkesstyret ble publisert på Trøndelag 
Venstres nettside 12. desember 2021. 

 

§2d 

Nåværende formulering: 

d) Interkommunale lag: For interkommunale lag gjelder bestemmelsene i 
Venstres hovedvedtekter. Opprettelse og oppløsning av slike lag skal godkjennes 
av fylkesstyret. Representasjon i Trøndelag Venstre sine besluttende organer for 
interkommunale lag, forutsetter godkjenning minst en måned før møtet i 
besluttende organ finner sted. 

Foreslått ny formulering: 

d) Regionlag:  

To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at 
de i forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget har samme rolle som et 
lokallag, dog slik at hver av de opprinnelige lokallagene beholder sin 
representasjon i Venstres organer som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag 
må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold 
til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg, og 
til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og stortingsvalg. 
Medlemmer kan kun stemme på nominasjonsmøtet i den kommunen medlemmet 
oppgir tilhørighet til. Opprettelse og oppløsning av regionlag må godkjennes av 
fylkesstyret. Representasjon fra nyopprettede regionlag i Trøndelag Venstre sine 



besluttende organer forutsetter at regionlaget er godkjent av fylkesstyret minst 
en måned før møtet i besluttende organ finner sted. 

Bakgrunn for forslaget: 

Venstres hovedvedtekter har ikke lenger noe som heter «interkommunale lag». 
Det er begrepet «regionlag» som nå er i bruk. Endringen speiler dette nye 
begrepet.  

I tillegg foreslår vedtektsutvalget å fjerne henvisningen til Venstres 
hovedvedtekter, og heller ta inn bestemmelsene for regionlag direkte i Trøndelag 
Venstres vedtekter. Bakgrunnen for det er å unngå at det kan bli avvik flere ganger 
hvis Venstres hovedvedtekter revideres. Det slipper man hvis Trøndelags 
vedtekter har direkte formuleringer og kun henviser.  

Det er ikke gjort noen endringer i beregningen av representasjon fra tidligere.  

Siste setning er forsøkt gjort mer tydelig, da den kunne leses som om det var 
representasjon i et møte som skulle godkjennes én måned før, og ikke selve laget 
slik det var ment. 

 

§2e 

Nåværende formulering: 

e) Medlemskap: Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti og som 
deler Venstres grunnsyn kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås fra det 
tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er 
betalt. Medlemskap og de rettigheter medlemskap gir oppnås bare i et lokallag, 
og medlemmet kan bare være med å stemme over samme sak i ett lokallag. Det 
enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Venstrefolk 
som bor i kommuner der det ikke er organisert Venstrelag, kan bli medlemmer 
direkte av fylkeslaget. Rettigheter som medlem utøves personlig. I Trøndelag 
Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men 
stemmeberettiget, delegat/utsending. 

Foreslått ny formulering: 

e) Medlemskap: Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti og som 
deler Venstres grunnsyn kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås fra det 
tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er 
betalt. Medlemskap og de rettigheter medlemskap gir oppnås bare i et lokallag, 
og medlemmet kan bare være med å stemme over samme sak i ett lokallag. Det 
enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter 
som medlem utøves personlig. I Trøndelag Venstre er det ikke adgang til å 
stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget, 
delegat/utsending. 

Bakgrunn for forslaget: 



Vedtektsutvalget foreslår å stryke setningen om å være medlem direkte i 
fylkeslaget, da dette ikke oppfattes å være praksis. Det virker også virker 
vanskelig å gjennomføre i praksis.  

I siste setning foreslår utvalget å ta inn ordet «Trøndelag», da dette er Trøndelag 
Venstres vedtekter, og ikke er førende for Venstre som helhet. 

 

§3b 

Nåværende formulering: 

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, 
tar årsmøtet stilling til om direkte medlemmer fra kommunen kan delta i årsmøtet 
som delegater på grunnlag av stemmetallet i kommunen. 

Foreslått ny formulering:  

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, 
tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag 
av stemmetall. Personer som ønsker å være delegat etter denne regelen, må 
sende skriftlig henvendelse til fylkesstyret senest to uker før fylkesårsmøtet 
settes. Fylkesstyret innstiller til fylkesårsmøtet. 

Bakgrunn for forslaget: 

Vedtektsutvalget mener det er behov for å tydeliggjøre rutinene rundt direkte 
delegater fra kommuner uten lokallag, for å sikre like muligheter og 
forutsigbarhet. Endringen vil ikke medføre redusert mulighet til 
årsmøtedeltagelse for medlemmer i kommuner uten lokallag, men oppfattes å 
kunne øke tilgangen til og åpenheten rundt slik representasjon.  

I tillegg foreslår utvalget å spesifisere at det her er «fylkesårsmøtet» som skal ta 
stilling, ikke bare «årsmøtet» som det står i de nåværende vedtektene. 

 

§4b 

Nåværende formulering: 

b) Sammensetning: Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer og av en 
representant valgt av Venstrekvinnelaget, en valgt av Liberale Studenter, og en 
valgt av Unge Venstre.  

Foreslått ny formulering (tillegg):  

b) Sammensetning: Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer og av en 
representant valgt av Venstrekvinnelaget, en valgt av Liberale Studenter, og en 
valgt av Unge Venstre. Fylkestingsgruppas gruppeleder har møte-, tale- og 
forslagsrett i fylkesstyret.   

Bakgrunn for forslaget: 



Vedtektsutvalget mener det vil være en fordel å samordne vedtektene på dette 
punktet med fylkestingsgruppas reglement, og foreslår derfor dette tillegget. 
Dette er allerede praksis, men det kan være greit å tydeliggjøre at gruppeleder 
skal inviteres og kunne delta aktivt på fylkesstyremøtene, men at vedkommende 
ikke har stemmerett. 

 

Vedtektsendring del 2: 
Forslag endring vedtektenes § 3b 

Vedtatt av fylkesstyret 12.01.22 

Opprinnelig tekst 

b) Sammensetning og representasjonsrett: Fylkesårsmøtet består av 
fylkesstyrets medlemmer, av en utsending fra hvert Venstrekvinnelag, hvert 
Unge Venstrelag og hvert Studentvenstrelag i fylket og av Venstres lokallag 
etter følgende regler. 

 

Endres til 

b) Sammensetning og representasjonsrett: Fylkesårsmøtet består av: 
• fylkesstyrets faste medlemmer; 
• de tilknyttede organisasjonene Trøndelag Unge Venstre, Trøndelag 

Venstrekvinnelag og Trøndelag Liberale Studenter hver har én utsending 
som utgangspunkt, i tillegg kommer én utsending for hvert av 
organisasjonenes lokallag i Trøndelag. Det er en forutsetning for 
representasjonsretten at lagene har avholdt årsmøte samme år som 
fylkesårsmøtet eller året før dette; 

• utsendinger fra Venstres lokallag valgt etter følgende regler: 
 

Begrunnelse 

Endringsforslaget er kun en videreføring og konkretisering av dagens praksis. 
Forslaget til ny tekst er hentet fra mønstervedtekter for fylkeslag og er måten 
sideorganisasjonenes representasjon i fylkesårsmøtet praktiseres på. Denne har 
også blitt fulgt av Trøndelag Venstre.  



10. Valg  
 
Kommer: 

• Sammensetning av valgkomiteen 
• Valgkomiteens arbeid 

Innstilling fra valgkomiteen til sammensetning av styret: 

Rolle Navn   Valgperiode 
Leder Erling Moe Trondheim Ny 2022-2024 
Politisk 
nestleder 

Elisabeth Hals Oppdal Ny rolle 2022-2024 

Organisatorisk 
nestleder 

Karl Meinert Buchholdt Levanger Ikke på valg 2021-2023 

Styremedlem Arve Høiby Selbu Ikke på valg 2021-2023 
Styremedlem Arvid Hammernes Frøya Ikke på valg 2021-2023 
Styremedlem Kathinka H. Ekmann Steinkjer Ny 2022-2024 
Styremedlem Guro H. Skillingstad Nærøysund Ny 2022-2024 
1. varamedlem Harald Kvam  Orkland  2022-2023 
2. varamedlem Geir Olav Knappe Namsos Ny 2022-2023 
3. varamedlem Ingrid Andresen Steinkjer/ 

Trondheim 
Ny 2022-2023 

4. varamedlem Magnus Gilje Trondheim Ny 2022-2023 
5. varamedlem Tordis Fjær Solbakk Nærøysund Ny 2022-2023 

Innstillingen ble avgitt fra valgkomiteen 07.01.22. 

Innstilling til landsmøtedelegasjon  

 Navn: Lokallag: 

1 Erling Moe (landsstyre) Trondheim 

2 Elisabeth Hals (landsstyre) Oppdal 

3 André Skjelstad Steinkjer 

4 Tove Eivindsen Trondheim 

5 Anne Cecilie Holm Namsos 

6 Karl Meinert Buchholdt Levanger 

7 Arve Høiby Selbu 

8 Ingrid Svee Normeland Osen 

9 Katinka K. Ekmann Steinkjer 

10 Geir Olav Knappe Namsos 

11 Magnus Gilje Trondheim 

12 Marthe Strickert Trondheim 

13 Andreas H. Asphaug Indre Fosen 

14 Lisa S. Freitag Trondheim 



 Varaliste  
1. vara Hanne Mehli Orkland 

2. vara Guro Holm Skillingstad Nærøysund 

3. vara Ingrid G. Hårstad Åfjord 

4. vara EliSiv Skjei Trondheim 

5. vara Hanne Moe Reitan Trondheim 

6. vara Ingrid Andresen Trondheim 

   

1. vara Vebjørn Arff Trondheim 

2. vara Torgrim Hallem Stjørdal 

3. vara Iver Vammervold Oppdal 

4. vara Anders Mona Snåsa 

5. vara Arvid Hammernes Frøya 

6. vara Vidar Kjesbu Levanger 

   
Innstillingen ble avgitt fra valgkomiteen 11.01.22. 

Innstilling på revisor (kommer) 

Forslag til nominasjonsnemnd for fylkestingsvalget fra fylkesstyret 

Punkt 1: Sideorganisasjonene oppnevner hvert sitt medlem til 
nominasjonsnemnda. 

Fylkesårsmøtet velger: 

Navn Verv/tidligere verv i 
Venstre 

Bostedskommune 

André N. Skjelstad 
(leder) 

Stortingsrepresentant Steinkjer 

Elisabeth Paulsen Tidligere gruppeleder i 
fylkestinget 

Trondheim 

Ingrid Vinje Leder av valgkomiteen i 
Trøndelag Venstre/leder i 
Heim Venstre 

Heim 

Ragna Straume Tidligere 
kommunestyrerepresentant, 
formannskapsmedlem og 
medlem i fylkesstyret 

Stjørdal 

Oddgeir Hagen Varamedlem til 
valgkomiteen i Trøndelag 
Venstre / styremedlem i 
Levanger Venstre 

Levanger 

 



Forslag til programnemnd fra fylkesstyret 

Navn Verv/tidligere verv i Venstre Bostedskommune 
Tove Eivindsen (leder) Gruppeleder i fylkestinget/ 

fylkesleder i Trøndelag 
Venstre 2020-2021 

Trondheim 

Arve Høiby Leder i Selbu 
Venstre/fylkesstyremedlem i 
Trøndelag Venstre 

Selbu 

Trond Åm Bystyremedlem i 
Trondheim/tidligere 
fylkesleder i Sør-Trøndelag 
Venstre 

Trondheim 

Elisabeth Hals Varaordfører i 
Oppdal/fylkesstyremedlem i 
Trøndelag Venstre 

Oppdal 

Karl M. Buchholdt Kommunestyrerepresentant/ 
Org. nestleder i Trøndelag 
Venstre 

Levanger 

Guro H. Skillingstad Leder i Nærøysund Venstre/ 
1. vararepresentant til 
Stortinget for NT valgkrets 
2021-2025 

Nærøysund 

 

Forslag fra fylkesstyret på valgkomité for to år (kommer) 

 

Vedlegg I 

Nettsak etter Venstres landsmøte, publisert 28.04.21. Skrevet av Vebjørn Arff. 

Dag 1: Fredag 

Vi startet helgen med generell politisk debatt, og der fikk våre 
stortingskandidater André og Jon, samt fylkesleder Tove snakket om gode saker 
både for regionen og for Norge som helhet. Jon begynte med å snakke om 
viktigheten av både digital og fysisk infrastruktur, og kom med en tordentale mot 
de overstadige prisene som mobiloperatører tar for data. 

André snakket om hvordan man best skal løfte helsesektoren gjennom god og 
desentralisert utdanning av helsepersonell og hvordan dette kan bidra til at 
helseutdanning blir lettere i fremtiden, et løft som vil virke særdeles positivt inn 
på alle kvinnene som jobber i sektoren i dag. Til slutt snakket Tove om hvor viktig 
det er at vi sikrer sørsamisk kultur og språk, og at beiteområdene er grunnlaget 
for å holde den sørsamiske minoriteten ved like og i å ivareta deres kultur. 

I debatt om “Kapittel 1: Hvordan løser vi Klimakrisen?” viste Elisabeth Hals muskler 
med et flammende innlegg om hvorfor landsmøte skal stemme for Trøndelag 
Venstres endringsforslag om hvor viktig det er at rovdyrforvaltningen ikke går på 
bekostningen av beitenæringene. Forslaget endte dessverre med å falle, men vi 



fikk allikevel inn flere andre tiltak i stortingsvalgprogrammet som skal bidra til å 
beskytte og ta vare på den samiske minoriteten vi har i Norge. 

Deretter fulgte Torgeir Anda opp med en treffende bredside om hvor sentralt det 
er med gode jernbaneløsninger over hele landet, og ikke bare i og rundt 
hovedstadsregionen, noe André Skjelstad etterpå støttet opp. André valgte i 
tillegg å ta opp hvorfor det ville være et feilsteg å fjerne tax-freeordningen, og 
rettet videre en skarp finger mot hvorfor det er så viktig med gode 
kollektivløsninger også i distriktene, og her gikk vi seirende ut fra ihvertfall 
kollektiv- og jernbanedelen av avstemningen. 

Dag 2: Lørdag 

Dag 2 begynte med minneord og noen minutts stillhet om to av Trøndelags egne 
venstrehelter, Nils Slungård og Georg Bondø, som begge dessverre har gått bort. 
Disse ordene ledet så rett inn i første votering, hvor vi gikk videre på de 
avstemningene vi ikke rakk i går. Etterpå ble det debatt om uttalelsen, hvor 
Trønderbataljonen holdt seg relativt rolige og heller ladet kanonene til senere 
debatt om programmets Kapittel 2: “Hvordan skaper vi fremtidens grønne 
arbeidsplasser?”. Og det ble det. Her slapp vi kanonene løs med en gang, og 
fylkesleder Tove Eivindsen åpnet med et flammende innlegg om hvorfor å fjerne 
Vinmonopolet og tillate vin i butikk vil resultere i redusert tilbud til folk i 
distriktene, og hvordan en slik ordning vil kunne undergrave Vinmonopolet som i 
flere tiår har sikret nordmenn vin av høy kvalitet uansett hvor de bor. Her gikk vi 
seirende ut og fikk fjernet vin fra programforslaget om å tillate vin og sterkøl i 
butikk. 

Etter dette fulgte Bjørn Ola Holm opp med hvorfor det er så viktig å sørge for en 
sterk kystnæring, og hvorfor det derfor er så viktig å gå imot skatt på fiskerne 
samt utrede en konsesjonsordning for bærekraftig vekst i fiskeribransjen, hvor 
sistnevnte dessverre gikk tapt for denne gang. Erling Moe avsluttet denne 
debatten fra Trøndelags side ved å vise til viktigheten Vinmonopolet har for 
balansen mellom frihet og ansvar, og hvordan helt frislipp vil kunne bidra til økt 
tilgjengelighet og da også forstørre problematikken ved alkoholisme som sterkt 
rusproblem, hvor vi som tidligere nevnt gikk seirende ut. 

Etter en lengre lunsjpause fortsatte debatten om kapittelet, hvor Bjørn Ola Holm 
fremla skarpe poeng om konsesjonsordning som fremdriver og politisk 
virkemiddel i sikringen bærekraftig utvikling i havbruket. Etter dette viste Anne 
Cecilie Holm kløkt i sitt innlegg om viktigheten av det norske landbruket, både 
som sysselsetter, miljøpådriver, og for selvforsyningen og kortreist mat. I tillegg 
belyste hun hvordan vær og klima gjør gressbaserte produkter som melk og kjøtt 
som eneste mulighet for fylkene i nord, hvis klima gjør det umulig å dyrke tomater 
og hvete. Dette fulgte André Skjelstad opp med viktigheten av et sterkt tollvern 
for å bevare mangfoldet og de små landbrukene og den forbedrede dyrevelferden 
disse bringer, samt hvor sentralt det er å samarbeide med bonden for å nå 
klimamålene, ikke jobbe i mot dem. 



Men dette var ikke slutten for god landbrukspolitikk fra trønderbenken, hvor 
Elisabeth Hals dro frem beitedyrenes sentrale posisjon i ivaretakelsen av 
kulturlandskapet, samt hvordan åpne beiter både gir bedre dyrevelferd og renere 
kjøtt, og i prosessen parkerte Unge Venstre med et retorisk spørsmål av øverste 
klasse. Etter dette gikk vi løs på Kapittel 4: “Hvordan sikrer vi alle muligheten til å 
leve trygge liv?”, hvorpå dagen ble avsluttet av et sterkt innlegg fra Erling Moe. 
Han talte presist for en pragmatisk fremføring av politikk med tanke på rus og 
rusreformen, og regulert omsetning av cannabis. Her slettet landsmøteflertallet 
forslaget om å selge cannabis på apotek/pol, men vedtok formulering om å 
anerkjenne kunnskap om regulert omsetning. 

Dag 3: Søndag 

Dag 3 begynte med debatt rundt Venstres vedtekter, en debatt med liten aktivitet 
fra Trønderbenken. Debatten fra vår side fikk vente på seg til kapittel 5: “Hvordan 
gir vi alle frihet til å delta i samfunnet?”. Her ledet Bjørn Ola Holm an med viktige 
retoriske poeng om at kommunereformen ikke bare må ses som en blind suksess, 
og at en heller må se på den i lys av hva den har, og ikke har, fått til. Elisabeth 
Paulsen gikk også sterkt ut i denne debatten med en reaksjon på forslaget om å 
strupe arbeidsavklaringspenger, en ordning som vil gå sterkt ut over personer 
som allerede sitter i en for kinkig situasjon. 

Erling Moe stilte som avsluttende debattant fra trønderbenken i debatt om 
kapittel 7: “Hvordan sikrer vi velferdssamfunnet for fremtiden?”. Her viste han 
kløkt i sin analyse om kutt i sykelønnsordningen, et forslag han argumenterte for 
at var både taktisk feil og lite ansvarlig i midten av koronapandemien, et punkt 
også støttet av flere Venstre-veteraner inkludert vår egen Jon Gunnes. Dessverre 
ble det ikke flertall for å stryke avsnittet om reduksjon i sykelønn, et 
strykningsforslag som blant annet Trøndelag Venstre sto bak. 

Våre gjennomslag: 

Alt i alt var dette et spennende landsmøte med flere seire (og noen nederlag)! 
Derfor har vi samlet våre største seire rett nedenfor: 

• Jernbane og gode kollektivløsninger i alle landets 
arbeidsmarkedsregioner, og ikke bare i Oslo og omegn 

• Garantert barnehageplass for alle slik at man ikke trenger å ta ulønnet 
permisjon 

• En politikk som tar vare på samisk kultur og distriktene, og ikke setter deres 
rettigheter og behov opp mot klima 

• En god landbrukspolitikk hvor man allierer seg med bonden for å nå 
klimamålene 

• Videreføring av føringstilskuddet for å sikre fiskere langs hele norskekysten 
transport til fiskemottakene 


