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1. Verv og representasjon 

Styret 
 Jostein F. Tellnes (leder) 

 Marit Meyer (nestleder) 

 Kristian Kvm 

 Harald Brevig  

 Njål Vikdal  

 

Vara til styret: Christian Steenfeldt-Foss, Karna Cecilie Svanemyr, Marit Brochmann, 

Pauline Kirknes og Erling Bergsaker 

Kasserer 
Ove Sundnes 

Valgkomiteen 
Ingvild T. Vevatne, Catalina Åker-Furre og Ivar Knai utgjorde valgkomiteen.  

Revisor 
Per Erik Skjelbred 

Fylkesårsmøtet 
Asker Venstre var representert med følgende delegater på fylkets årsmøte 15. april 2014: 

Ingvild T. Vevatne, Erling Bergsaker, Jostein F. Tellnes, Marit Meyer, Njål Vikdal, Harald 

Brevig, Jessica Gomez, Ignacio Godino, Jens Måge, Lisbet Landfald, Tom Lindberg, Vidar 

Grøtta og Roar Juul. 

 

På årsmøtet markerte Asker Venstre seg med flere innlegg, blant annet om byutvikling og 

bygging ved bybåndet.  

Verv i fylket 
Jonas Vevatne har vært politisk nestleder i Akershus Venstre. 

Gry Bøhmer har vært representert i valgkomiteen i Akershus Venstre. 

Landsmøte 
Asker Venstre var representert med følgende delegater på landsmøtet 10. – 12. april 2015 i 

Tromsø: Jostein F. Tellnes, Marit H. Meyer, Lisbet Landfald og Njål Vikdal. Jonas Vevatne 

var delegasjonsleder for Akershus Venstre. 

 

Andre verv og representasjon 
Jonas Vevatne har siden april 2014 vært representert i Venstres Landsstyre og møter på 

Landsstyremøtene. Han har også deltatt i Venstres hovedorganisasjons Landsmøte-

forberedende utvalg "Grønn vekst". 
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2. Aktiviteter i lokallaget i 2015 

Styremøter 
Det ble avholdt 10 styremøter i 2015. I tillegg har det vært to behandlinger av saker på e-post. 

Året har vært preget av valgkampen. Møtene har vært brukt til å planlegge 

valgkampaktiviteter, 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 2015:  

 

 9. februar: Ruters strategi for busstilbudet. Innleder: Ruters trafikkplanlegger. Ca 8 

deltakere. Møtearrangør: Njål Vikdal. 

 23. februar: E18-planene. Diskusjon med klargjøring av Asker Venstres posisjon. Ca 

8 deltakere. Innleder og arrangør: Njål Vikdal. 

 27. april: Integrering og velferd i Asker. Innleder: Yousef Gilani, Drammen Venstre og 

avdelingsleder ved NAV Asker. Ca 6 deltakere. Møtearrangør: Marit H. Meyer 

 4. mai: Kvalitet i barnehagene i Asker. Møte med 2 barnehagestyrere. 4 deltakere. 

Møtearrangør: Marit Brochmann og Bernt Bucher Johanneessen. 

 18. mai: Politisk regnskap Asker Venstre. Utgående kommunestyregruppe 

oppsummerte hva som har vært gjort på hvert punkt i Asker Venstres valgkampprogram 

for 2011-15. 

 26. mai: Grønn byutvikling på Føyka? Åpen politisk cafe på Baracoa. Innledere: 

Prosjektleder Kristine Andenæs (Asker kommune), Gard Skoe Fredriksen (Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten i Oslo) og Vegard Olderheim (Asker skiklubbs prosjektleder). Ca 30 

deltakere. Møtearrangør: Jostein F. Tellnes og Lisbet Landfald 

 8. juni: Bra eldreomsorg i Asker? Innledere: Vigdis Vagle, virksomhetsleder for 

hjemmesykepleien, Toril Fjellseth, virksomhetsleder ved Solgården og Søndre Borgen 

sykehjem og Liv Heidi Brattås Remo, fagsjef for helse og omsorg i Lier. 4 deltakere. 

Møtearrangør: Bernt Bucher Johannessen 

 25. juni: Sommeravslutning i Vollen. Omvisning på Oslofjordmuseet. Appeller og 

mat ute i det fri. Ca 20 deltakere. Møtearrangør: Jostein F. Tellnes og Bernt Bucher 

Johannessen. 

 22. august: Valgkampåpning med frokost i Asker sentrum. Ca 20 deltakere. 

Møtearrangør: Jostein F. Tellnes og Harald Brevig.  

 6. september: Søndagstur langs Askerelva fra sentrum til Semsvannet. Initiativtaker til 

ny stitrase Unn Orstein viste vei. Ca 20 deltakere. Arrangører: Lisbet Landfald og Jostein 

F. Tellnes 
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 1. november på: Medlemsmøte om kommunens forslag til handlingsprogram for 

2016-19 og strategi for den nye k-gruppa. Ca 8 deltakere. Fasilitator: Tove Hofstad fra 

Lier Venstre. Møtearrangør: Marit H. Meyer og Jostein F. Tellnes 

 13. november: Fest for feiring av valgkampen og hylling av utgående 

kommunestyrerepresentanter. Hasselbakken. Ca 30 deltakere. Festkomite: Gry 

Bøhmer, Roar Juul og Lisbet Landfald 

 
Besøk av stortingsrepresentanter 
9. juni: Trine Skei Grande og Iselin Nybø var på skoleturne i hele landet. I Asker deltok 

de på:  

- orientering om Vardåsen skoles digitale satsing med bruk av Chromebook 

- debatt med en klasse på Nesbru videregående skole om «Generasjon prestasjon» 

- utdeling av miljøprisen til Hval gård og Vepsebolet barnehage 

Arrangør: Bernt Bucher Johannessen 

 

21. august: Abid Raja deltok på Hvalstrandfestivalen sammen med 1. kandidat Jostein F. 

Tellnes og Njål Vikdal 

 

22. august: Abid Raja deltok på åpningen av Transformatorn sykkelpark i Heggedal. 

Arrangør: Jonas Vevatne 

 

3. september: Trine Skei Grande og Abid Q. Raja var med i et utspill om vendespor på 

Asker stasjon. Arrangør: Njål Vikdal 

 

12. september: Abid Raja deltok på lynsjakkturnering i Asker sentrum med Simen 

Agdestein. Arrangør: Jens Måge og Jonas Vevatne.  

 

13. september: Abid Raja deltok på Semiaden og gikk rundt Semsvannet med 1. kandidat 

Jostein F. Tellnes 

 

Miljøprisen 2015 
Miljøprisen for 2015 gikk til Hval gård og Vepsebolet barnehage for å hedre deres innsats for 

å skape natur- og friluftsglede blant barn. Dette er en pris som samtidig markerer at 2015 er 

friluftslivets år. Tirsdag 9. juni ble prisen delt ut av Venstres leder Trine Skei Grande, med et 

fullsatt og entusiastisk publikum bestående av barna i barnehagen. 
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Lederen for barnehagen Anders Farstad har vært en tydelig røst i arbeidet med å la naturen 

være rammen for gode læringsarenaer og sosiale fellesskap blant barn. Juryens begrunnelse 

for å gi prisen til Hval gård og barnehage var: 

 Er banebrytende i utviklingen av naturbarnehager 

 Arbeider aktivt for å underbygge og utvikle barns nyskjerrighet på og kunnskap om 

naturen i sitt eget nærmiljø 

 Bidrar aktivt til at unger skal få forståelse for selv å gjøre en innsats for å ta vare på 

naturen, bl.a. gjennom å lære kildesortering 

 Fremmer et sunt kosthold blant barn basert på naturens gode råvarer 

 Løfter fram viktigheten av at både kvinner og menn er rollemodeller 

 Arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremme naturbarnehager 

 

Deltakelse i debatter 
26. februar: «Kø og kaos – er Asker dimensjonert for fremtidens trafikkutfordringer?». 

Arrangør: Budstikka. Njål Vikdal representerte Asker Venstre.  

 

26. august: Idrettspolitisk seminar og debatt. Arrangør: Asker idrettsråd. 1. kandidat 

Jostein F. Tellnes representerte Asker Venstre. 

 

31. august: Paneldebatt om funksjonshemmedes oppvekstvilkår. Arrangert av NFU. 2. 

kandidat Marit H. Meyer representerte Asker Venstre.  

 

3. september: Debatt om Spikkestadbanen. Arrangør: Spikkestadbanen pendlerforening. 4. 

kandidat til fylkestinget Njål Vikdal representerte Asker Venstre.  

 

9. september: Generell politisk debatt mellom politiske partier i Asker. Arrangør: 

Folkeuniversitetet. 2. kandidat Marit H. Meyer representerte Asker Venstre. 

 

10. september: Budstikkas valgdebatt mellom de politiske partiene i Asker. Arrangør: 

Budstikka. 1. kandidat Jostein F. Tellnes representerte Asker Venstre. 
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Stands og aksjoner i valgkampen 
 

Valgkampåpning ble avholdt ved frokost og appeller for medlemmene på Cafe Overens i 

Asker sentrum. Deretter var det stands i Asker sentrum og Holmen. I Asker ble det holdt 

appeller på torget med mikrofon og høyttaler (koordinator Jens Måge). Utpå dagen syklet 

flere til Heggedal og deltok på åpningen av Transformator’n sykkelpark (koordinator Jonas 

Vevatne). 

 

Stands ble avholdt følgende steder:  

- Asker sentrum 7 lørdager (to i juni, tre i august og to i september). Koordinator: Bernt 

Bucher Johannessen.  

- Holmen senter 5 lørdager (tre i august og to i september). Koordinator: Gry Bøhmer 

- Vollen. Politikertorg søndag 30. august. Koordinator: Marit Brochmannn 

- Heggedal (ca fire lørdager). Koordinator: Marit Meyer 

- Nærbutikker: Kiwi Fusdal, Meny Asker, Rimi Borgen, Rimi Bjerkås, Rema Vollen 

 

Kollektivaksjoner ble avholdt følgende steder:  

- Asker stasjon. Ca 4 stk i aug-sept. Koordinator: Jens Måge 

- Heggedal, Bondivann og Gullhella stasjoner. Koordinator: Marit H. Meyer og Njål 

Vikdal 

- Høn stasjon. Koordinator: Christian Steenfeldt-Foss. 

- Vakås stasjon. Koordinator: Erling Bergsaker 

- Hvalstad stasjon. Koordinator: Kari Bjerke Andersen 

- Billingstad stasjon. Koordinator: Karna Cecilie Svanemyr 

- Vollen havn. Koordinator: Marit Brochmann 

- Bussholdeplasser Blakstad-Vollen 

 

Postkasseaksjoner: En rekke medlemmer delte ut brosjyrer i postkasser (særlig siste helgen 

før valgdagen), bla i områdene Høn, Vakås, Solvang, Borgen, Hvalstad og Blakstad. 

 

Andre arrangementer 
11. august: Signering av lærlingeklausul. NHO inviterte de politiske partiene i Asker til dette 

arrangementet. Bernt Bucher Johannessen deltok på vegne av Asker Venstre. 

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.  

 

Bruk av egne nettkanaler 
Asker Venstre Venstre har tre nettkanaler med litt ulik bruk og målgrupper:  

 

- Hjemmesiden: I løpet av 2015 har det vært publisert 70 hovedsaker på siden. Det er en 

markant økning fra 2014 med 21 hovedsaker. Antall besøk av unike gjester på forsiden 

har gått opp i 2015 sammenlignet med tidligere år (med noe forbehold om at tellingen 

ikke er helt sammenlignbar pga ny nettløsning for venstre.no).  

o 2015: 3013 (forsiden) 
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o 2014: 1360 

o 2013: 1907 

o 2012: 1963 

o 2011: 2129 

o 2010: 743 

 

- 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. Siden ble etablert i 2014. Her deles bla nyhetsoppslag, korte referater fra 

medlemsaktiviteter og innlegg på hjemmesiden vår. Per 4. jan 2015 hadde siden 113 

følgere. Per 13. desember 2015 har siden fått 522 følgere. En del av disse følgerne er 

Venstre medlemmer i andre kommuner. Antallet følgere er på nivå med de andre partiene 

i Asker:  

o Asker MDG: 598 

o Asker Høyre: 589 

o Asker Fremskrittsparti: 548 

o Asker Venstre: 522 

o Asker Arbeiderparti: 355 

o Asker KrF: 139 

 

- 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 2015 har det vært flere politiske diskusjoner på siden, bla om 

E18, sykkel og boligutbygging. Per 4. jan 2015 hadde gruppen 68 medlemmer og ved per 

13. desember 2015 var antallet medlemmer 90 etter en ekstra innsats for å få flere i Asker 

Venstre til å bli med.  

4. Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen påvirkes både av inn- og utmeldinger. Ved utgangen av 2015 er det noe 

færre betalende medlemmer enn i 2014. Det har kommet 8 nye medlemmer i 2015, men det 

har vært flere som ikke har fornyet medlemskapet sitt i 2015. En rekke medlemmer som 

tidligere har stått som ikke-betalende er tatt ut av medlemsregisteret i 2015. Det er derfor en 

klar nedgang i antall medlemmer totalt.  

 

Medlemmer 2012 2013 2014 2015 

Betalende 106 105 105 103 

Totalt registrerte 

medlemmer 

? 134 129 113 

 

5. Økonomi 
 

Resultatet for 2015 er om lag 20 000 svakere enn revidert budsjett fra mai 2015. Inntektene 

har vært som budsjettert på om lag 120 000, mens de samlede utgiftene har vært høyere. 

Utgifter til porto til utsending til førstegangsvelgere ble dyrere enn planlagt. Det ble også 
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brukt mer enn budsjettert til trykksaker. Samtidig ble det brukt mindre enn budsjettert til egne 

kurs og møter. Debattmøtene hadde i praksis små utgifter.   

 

Ved inngangen av 2016 har lokallaget om lag 20 000 på konto. Samtidig er det ventet en 

regning på om lag 32 000 (utgifter til trykksaker fra Akershus Venstre) som må dekkes inn i 

2016.  

 

Se vedlagt regnskap for detaljer. 

6. Egenevaluering av styrets arbeid 
Styret satte seg fire særskilte mål for 2015: 

1. Støtte kandidatene i valget slik at vi vinner valget 

2. Skolere, involvere og mobilisere medlemmer i valgkampen 

3. Være et politisk verksted som bidrar til å få fram gode politiske saker 

4. Bidra til god koordinering i lokallaget 

 

Styret opplever at de fire målene i hovedsak er nådd (se vedlagt evaluering av valgkampen 

for utdyping). Samtidig ser styret at medlemsutviklingen har vært svakere enn ønsket til tross 

for høyt aktivitetsnivå og framgang i kommunevalget. Mulige tiltak i 2016 for å få flere 

medlemmer er kampanjer i sosiale media for å verve medlemmer, togaksjon med verving 

tilknyttet Venstres landsmøte og bistand til oppstart av Unge Venstre i Asker. I tillegg 

kommer selvsagt at generell synlighet og aktivt politisk arbeid vil øke sjansjen for å få nye 

medlemmer. 

 

Styret i Asker Venstre 6. januar 2016,  

 

Jostein F. Tellnes (leder) 

Marit Meyer (nestleder) 

Kristian Kvam 

Harald Brevig 

Njål Vikdal 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Saker publisert på Asker Venstres side 2015 

2. Evaluering av valgkampen 2015 

3. Regnskap 2015 


