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Formål  
Bergenhus Venstre er et bydelslag underlagt Bergen Venstre. Lagets virke reguleres av Bergen 
Venstres vedtekter for bydelslag. Bergenhus Venstres formål er å fremme Venstres politikk i bydelen.  
 
Styret  
Styret i Bergenhus Venstre har i perioden bestått av Tallak Rundholt (leder), Siw Bergesen, Frode 
Røynesdal og Emina Koch. Bergen Unge Venstre har hatt representasjonsrett i styret.  
 
Styremøter  
Det er i perioden avholdt fire styremøter. På styremøtene har styret planlagt aktivitet for lokallaget, 
styreleder har orientert fra styret i Bergen Venstre, og styret har behandlet én politisk uttalelse. 
Styreleder har møtt som representant i Bergen Venstres hovedstyre.  
 
Politisk virksomhet 
Styret har i perioden behandlet og vedtatt én politisk uttalelse: Bergen – Skandinavias maritime 
hovedstad. Denne uttalelsen ble oversendt Bergen Venstre og er senere vedtatt (i noe endret form) i 
Bergen Venstres hovedstyre og i fylkesstyret til Hordaland Venstre.  
 
Målsetninger fra handlingsplanen for 2011 – 2012  
 

Totalt antall registrerte medlemmer er per 10.oktober 2011: 150. Bergenhus Venstre bør øke denne med 10 % til 
165 medlemmer. Andel som har betalt medlemskontingent for 2011: 65 %. Bergenhus Venstre skal øke denne til 
85 % i løpet av 2012. Bergenhus Venstre skal gjennomgå medlemsregisteret og kontakte alle medlemmer for å 
vaske medlemslistene og oppdatere opplysninger innen august 2012. 

 
Totalt antall registrerte medlemmer per 29.10 er 117. Andelen som har betalt medlemskontingent 
for 2012 er 73 % (85 bet). Bergen Venstre har i perioden selv stått for vedlikehold av medlemslistene.  
Resultat: Ikke oppfylt.  

 
Bergenhus Venstre skal gjennomføre minst 3 åpne styremøter med pils & politikk, samt 1 årsmøte i 2012. 

 
Det ble tidlig klart at det ikke var hensiktsmessig å avholde temamøter samtidig med styremøtene. 
Styret har derfor valgt å skille styremøtene fra de åpne møtene. Styret har avholdt tre åpne møter og 
ett årsmøte. 
Resultat: Oppfylt.  
 

Bergenhus Venstre skal gi bistand til Venstres bystyregruppe med vurderinger av enkeltsaker, særlig saker som 
behandles i Komité for miljø og byutvikling (KMBY), men også andre saker som har betydning for bydelen. 
Bergenhus Venstre skal gi grunnlag for Venstres bystyrerepresentant til å stille minst 6 spørsmål til Byrådet i 2012. 
Styret bør gjennomgå sakskartene til komitemøtene til Bergen Bystyre uken før komitemøtene avholdes. 

 
Styreleder ble fra og med 1. november 2011 ansatt som gruppesekretær for Venstres bystyregruppe i 
Bergen. Selv om det derfor er vanskelig å identifisere hvilken bistand og spørsmål som er ytt i kraft av 
styrevervet, må målsetningen anses oppfylt.  
Resultat: Oppfylt.  
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Bergenhus Venstre skal avholde minst 4 valgkampforberedende møter i 2012. Følgende saker skal diskuteres og 
utredes: Avklaring av områder for husbesøk og postkasseaksjoner. Kartlegge medlemmers interesser og 
muligheter til å være aktiv i valgkampen 2013. Andre bidrag til Valgkampen 2013. 

 
Styret har ikke hatt kapasitet til å drive valgkampforberedelser i egen regi.  Det er også styrets 
oppfatning at dette ikke er en hensiktsmessig bruk av bydelslagets ressurser.  
Resultat: Ikke oppfylt.  

 
Bergenhus Venstre har som mål å drive organisasjonen uten behov for midler til drift.  

 
Bergenhus Venstre har opprettholdt aktiviteten uten behov for egne midler.  

 
Avholdte medlemsmøter, årsmøte, valgkampforberedende møter og styremøter i 2012 gir grunnlag til å søke om 
midler fra Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO). Bergenhus Venstre skal sikre at møter avholdes i tråd med 
retningslinjene for studievirksomheten, samt rettidig søke om midler fra VO. Midlene skal avsettes til neste 
lokalvalgkamp i 2015. 

 
Styreleder for perioden 2011 – 2012 vil i samarbeid med det nye styret søke VO om aktivitetsstøtte 
for perioden ved neste anledning. Siden bydelslaget ikke har egen økonomi vil midlene overføres 
Bergen Venstre.  
Resultat: Oppfylt.  

 
Åpne møter 
Styret har i perioden avholdt tre åpne medlemsmøter.  
 
Byutvikling i Bergenhus – moderne krav til en historisk bydel? 
7. desember arrangerte Bergenhus Venstre i samarbeid med Bergen Liberale Studenter et åpent 
møte om byutvikling i sentrum. Daværende leder i Bergen Arkitektforening, Morten Ramm Salbu og 
leder i Svartediket Vel, Birthe Stenhjem, innledet til åpen diskusjon. 
 
Hvilke behov har barn i fosterhjem? 
7. mars arrangerte Bergenhus Venstre et åpent møte om forholdene for fosterforeldre og fosterbarn 
i barnevernet i Bergen. Leder i Norsk Fosterhjemforening Hordaland, Kjell Åge Vikane, innledet til 
åpen diskusjon.  
 
Åpent møte: Bybanen til Åsane 
30. august arrangerte Bergenhus Venstre i samarbeid med Åsane Venstre et åpent møte om Bybanen 
til Åsane, med fokus på trasévalg. Nestleder i Komité for miljø og byutvikling og gruppeleder for 

Venstre, Julie Andersland innledet til åpen diskusjon.  
 
 
 
 
 
Tallak Rundholt (leder) 
Bergen, 30.10.12 


