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1. Verv og representasjon 

Styret 
● Njål Vikdal (leder) 
● Gro Martnes (nestleder) 
● Kristian Kvam 
● Tom Lindberg 
● Gry Bøhmer 
● Jens Måge 
 
Vara til styret: Christian Steenfeldt-Foss, Roar Wesche Juul, Catalina Åker-Furre, Vidar 
Grøtta, Marit Brochmann 
 

Kasserer 
Ove Sundnes 

Valgkomiteen 
Marit Meyer, Jostein Tellnes og Erling Bergsaker utgjorde valgkomiteen.  
Erling Bergsaker har fungert som leder av valgkomiteen. 

Revisor 
Per Erik Skjelbred 

Fylkesårsmøtet 
Asker Venstre var representert med følgende delegater på fylkets årsmøte 5. mars 2016: (11 
delegater) Ingvild T. Vevatne, Jostein F. Tellnes, Marit Meyer, Njål Vikdal, Bernt Bucher 
Johannessen, Lisbet Landfald, Tom Lindberg, Gro Martnes, Vidar Grøtta, Roar Wesche Juul, 
Ove Sundnes. 
 
På årsmøtet markerte Asker Venstre seg med flere innlegg, blant annet om byutvikling,  

Verv i fylket 
Christian Steenfeldt-Foss har vært styremedlem i Akershus Venstre. 
Jostein F. Tellnes har vært vara-medlem til styret i Akershus Venstre. 
 
Njål Vikdal stilte til kampvotering til vervet som politisk nest-leder i fylkeslaget, men tapte 
med 44 mot 47 stemmer. 
 
Njål Vikdal satt i nominasjonskomiteen for Stortingsvalglista. 
 

Stortingsvalglisten 
Stortingsvalglisten for 2017 ble nominert med følgende fra Asker Venstre: 
4. Marit H. Meyer 
14. Jonas Vevatne 
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22. Ingvild Tautra Vevatne 
 

Landsmøte 
Asker Venstre var representert med følgende delegater på landsmøtet 15. – 17. april 2015 i 
Tønsberg: Jostein F. Tellnes, Marit H. Meyer, Jonas Vevatne og Njål Vikdal. 
 

Andre verv og representasjon 
Njål Vikdal har vært 1.vara til fylkestinget, samt fast medlem i hovedutvalg for samferdsel i 
Akershus. 
 
Ingvild Tautra Vevatne har sittet i klagenemden i Akershus fylkeskommune. 
 

2. Aktiviteter i lokallaget i 2016 

Styremøter 
Det ble avholdt 10 styremøter i 2015. Året har vært preget av to store debatter: E18 og 
kommunesammenslåing, samt å få igang et ferskt styre. Møtene har vært brukt til å planlegge 
egne medlemsmøter og diskutere aktuelle politiske saker. 
 
Gjennom året har det vært et godt samarbeid mellom kommunestyregruppa og styret. 
Gruppeleder har vært til stede på de fleste styremøtene og styremedlemmer har deltatt på 
mange av gruppemøtene. Deltagelse på hverandres møter er viktig for å forankre politikk og 
utspill bredere, samt stimulere til at vi blir et kunnskapsrikt team som inspirerer hverandre til 
felles innsats. 
 

Medlemsmøter 
Det ble avholdt flere medlemsmøter om ulike tema i 2016:  

 

● 15. februar: E18-planene. Diskusjon med klargjøring av Asker Venstres posisjon. Ca 
15 deltakere. Innleder og arrangør: Njål Vikdal. 

● 30.mars: Kommunesammenslåing - medlemsmøte nr 1. ca. 16 deltagere. Møtearrangør: 
Njål Vikdal 

● 23. mai: Kommunesammenslåing - medlemsmøte nr 2  ca. 16 deltagere. Møtearrangør: 
Njål Vikdal. 

● 15. juni: Sommeravslutning ved sjøen. Ca 1 5deltakere. Vertskap: Roar Wesche Juul og 
Gry Bøhmer. 

● 18. oktober: E18 kommunedelplan - endelig behandling. Ca 10 deltakere. Arrangører: 
Jostein F. Tellnes 
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● 5. november på: Medlemsmøte om kommunens forslag til handlingsprogram for 
2017-20. Ca 8 deltakere. Møtearrangør: Marit H. Meyer 

● 13. desember: Juleavslutning - Kraftkar og pepperkaker. Hos Njål. 13 deltakere, inkl. 
Tore H. fra Røyken Venstre.  

 
Miljøprisen 2015 
Asker Venstres miljø-pris for 2016 gikk til fotografen og friluftsmannen Ivar Knai fra 
Heggedal i Asker. Ivar Knai får prisen sin for sitt arbeid med å dokumentere 
Østmarka-ulvens liv, og for et utstrakt opplysningsarbeid om ulvens rolle i det norske 
økosystemet. Det er et viktig arbeid å gjøre rovdyrdebatten kunnskapsbasert. 
Knai er det første lokalet medlemmet som får Asker Venstres miljøvernpris. 
 
Årets pris var et litografi av Asker-kunstneren Egil A. Egebakken, gitt i gave. 
 

Deltakelse i debatter 
Vi har ikke deltatt i lokale debatter denne perioden. 
 

Stands og kampanjer 
Andre liberale parti i Europa har stor suksess med det de kaller “kampanjer”. Det vil si 
kontakt gjennom en-til-en email, eller møter på stand eller dørbank. Tema for slike 
kampanjer kan være “enkle” og ikke politiske stridsspørsmål.  
 
Torvkampanje. Styret i Asker arrangerte kampanje mot bruk av torv i hagejord i Asker 
sentrum. Vi fikk strålende respons fra mange ettersom det akkurat hadde vært stor 
pressedekning om torv og myr. Vi satser på å gjenta torv-aksjon i mai 2017.  
 
Stands/Kampanjer. Styreleder hadde stands på Borgen Coop i oktober 2016 med god 
respons. 
 
Strandryddedag. Styret i Asker Venstre deltok i Strandryddedag iført Venstre-profilartikleri 
7. mai 2016 i Vollen.  
 

Framtidig felles lokallag 
 
Som følge av kommunesammenslåing med Hurum og Røyken vil også lokallagene i Asker, 
Røyken og Hurum bli slått sammen, og vil stille felles liste til kommunevalget 2019.  
 
Styret i Asker har tatt flere initiativ for å igangsette “bli-kjent” prosessen med de to 
fusjonerende lokallagene. Asker lokallag skulle ønsket at denne prosessen hadde kommet 
lenger. 
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3. Mediaoppslag og publisering på nett 

Mediaoppslag 
Asker Venstre har hatt en rekke innlegg og nyhetsoppslag i Budstikka gjennom året. Se 
vedlegg med alle oppslag på websiden for å se de ulike temaene.  
 
Styret og kommunestyregruppa har fått et meget godt forhold til Budstikka. Budstikka har 
blitt en mer interessant lokalavis med ny redaktør som ønsker å dekke lokalpolitiske og 
lokalsamfunnsspørsmål på en mer kritisk måte. Dette gir Asker Venstre en mulighet. 
 

Bruk av egne nettkanaler 
Asker Venstre har flere  nettkanaler med litt ulik bruk og målgrupper:  
 
- Facebook siden: Innholdet er offentlig og kan leses av hvem som helst. Det er en god 

kanal til mange som ikke er medlemmer, men som ønsker å holde seg oppdatert på hva vi 
gjør. Her deles bla nyhetsoppslag, korte referater fra medlemsaktiviteter og innlegg på 
hjemmesiden vår. Vi økte i 2015 fra 113 til 522 følgere. Per 28. des 2016 er antall følgere 
615. Bare 25% av følgerne er fra Asker, de fleste andre antas være Venstre medlemmer 
andre steder. Antallet følgere er på nivå med de andre partiene i Asker (2015 i parantes). 

o Asker Fremskrittsparti: 667 (548) 
o Asker Høyre: 639 (589) 
o MDG: 630 (598) 
o Asker Venstre: 615 (522) 
o Asker Arbeiderparti: 362 (355) 
o Asker KrF: 182 (139) 

 
Facebook har gjort det mer og mer betalende å nå sine følgere på Facebook. Idag er det bare 
10-20% av følgere som vil se en vanlig nyhet på “Asker Venstre” i sin feed. For at de 615 
følgerne skal se nyhetene vi legger ut, så må man betale for det. 
 
Vi har i 2016 vært meget aktiv på Facebook, og har brukt ca. 4500 NOK på å annonsere ca. 
halvparten av våre oppslag.Dette er billig ifht. tradisjonell avisannonsering. 
 
Asker Venstre har fått anerkjennelse for å være det dyktigste lokallaget i Akershus på både 
medieoppslag og Facebook-promotering, gjennom å ha vunnet to LPN-kåringer som har gitt 
oss 4000 i prispenger fra VHO. 
 

- Medlemsbrev. Styret har i siste kvartal gjeninnført nyhetsbrev på epost til alle 
medlemmene som ikke er på eller følger med på Facebook.  

 
- Hjemmesiden: I løpet av 2016 har det vært publisert 50 hovedsaker på siden . Det er en 

nedgang fra 2015 med 70 hovedsaker, som skyldes at 2016 er et mellomvalgår, men også 
at ikke alle leserinnlegg i Budstikka også er kopiert inn på nettsiden.  
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- Asker Venstres interne diskusjonsgruppe på facebook. I gruppen skal medlemmer 
kunne bryte meninger og dele gode politiske innspill. Uformelle bilder og nyheter fra 
lokallaget skal også med her. Innholdet er ikke synlig for andre enn de som er 
medlemmer av gruppa. I 2016 har det vært flere politiske diskusjoner på siden, bla om 
E18, sykkel og boligutbygging. Per 28.desember 2016 var antall medlemmer 97, opp fra 
13. desember 2015 med 90. Økningen skyldes primært flere medlemmer fra Røyken og 
Hurum.  

4. Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen påvirkes både av inn- og utmeldinger. Ved utgangen av 2016 fikk vi 
vesentlig færre betalende medlemmer enn i 2015, etter at vi iløpet av året hadde hatt flere 
innmeldinger enn utmeldinger. Utviklingen er omtrent på samme nivå som for hele Venstre. 
 
Medlemmer 2013 2014 2015 2016 
Betalende 105 105 103 90 

Totalt registrerte 
medlemmer 

134 129 113 116 

 
Styret vil ta kontakt med utmeldte medlemmer for å kartlegge årsakene til utmeldingene. Vi 
vil også arbeide med å øke antall medlemmer gjennom valgkampen. 

5. Økonomi 
Resultatet for 2016 ble mye bedre enn budsjettert. Dette skyldes delvis at påløpte utgifter til 
trykksaker fra valgkampen ble mindre enn det vi hadde budsjettert. Men, det skyldes også at 
vi har drevet for nøkternt i 2016.  
 
Vi bør framover bruke mer penger på medlemsarrangementer i Asker og noe mer på 
medlemmers deltagelse på Venstre-arrangementer (lokalpolitisk nettverk, landskonferanse, 
fylkesårsmøte og landsmøte). 
 
Det gode resultatet for 2016 gir oss imidlertid et godt fundament for valgkamp i 2017 og 
valgkamp i 2019. Vår økonomiske fire-års syklus er slik at man skal gå med store overskudd 
i mellomvalgår (2016 og 2018) for å bruke disse midlene i kommunevalgår (2019), samt gå i 
null i stortingsvalgår (hvor VHO vil bruke sine midler). 
 

6. Egenevaluering av styrets arbeid 
Styret satte seg fire særskilte mål for 2016: 

1. Støtte kommunestyregruppa i å markere Venstre i Asker 
2. Være et politisk verksted som bidrar til å få fram gode politiske saker 
3. Øve på å gjennomføre kampanjer 
4. Starte forberedelser av valgkamp 
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Styret har bidratt aktivt i å markere Asker Venstre med løpende markedsføring av Asker 
Venstres politikk i Budstikka (leserinnlegg, og noen opplag) og med en meget aktiv 
Facebook-markedsføring og på vår nettside. Det politiske arbeidet og markedsføringen av 
dette har gjort at Asker Venstre  har framstått som det mest markante opposisjonspartiet i 
Asker etter valget. 
 
Styret har bidratt aktivt som arrangør av medlemsmøter i våre to store saker i 2016: 
kommunesammenslåing og E18-saken. Å belyse disse vanskelige sakene med innspill fra 
mange av våre dyktige medlemmer er viktig for å komme fram til god politikk i 
kommunestyregruppa. 
 
Styret har fått begynt med kampanjejobbing, men vi ser at dette arbeidet krever mer metodisk 
jobbing fra Styret for å mobilisere travle styremedlemmer, folkevalgte og partimedlemmer.  
 
Vi har hatt en meget skuffende utvikling på medlemsfronten. Dette følger delvis den 
nasjonale medlemsutviklingen for Venstre, men arbeidet for mer medlemskontakt og 
medlemsmobilisering vil stå mer sentralt i 2017 for styret. 
 
Styret vil takke  kommunestyregruppa for godt samarbeid i 2016. Styret opplever at vi 
sammen er et stort og inspirerende lag som arbeider for sosial-liberal politikk i Asker. 
 
Styret i Asker Venstre 10. januar 2017,  
 
Njål Vikdal (leder) 
Gro Martnes (nestleder) 
Kristian Kvam 
Tom Lindberg 
Gry Bøhmer 
Jens Måge 
 
 
 

Vedlegg 
1. Saker publisert på Asker Venstres side 2016 
2. Regnskap 2016 
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