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Årsmelding for Nordland Venstre 2008 
Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009 

 
1. Tillitsvalgte 
 
Styret har i perioden bestått av:  
Leder Berit Woie Berg,  
Politisk nestleder Arne Langset,  
Organisatorisk nestleder og webansvarlig Terje Cruickshank,  
Sekretær Kerstin Ander-Trønsdal,  
Kasserer May Holm,  
Styremedlem /VO - ansvarlig Arne Ivar Mikalsen,  
Styremedlem Arnfinn Ellingsen,  
Styremedlem fra Unge Venstre Maria Liljedal fra sept. 2008,  
(Eskil Furunes fram til sommeren 2008).  
I tillegg møter May Valle som leder av fylkestingsgruppa.    
 
Varamedlemmer:  
Arne B. Vaag, Mari Ann Bjørkli, Mary Ann Dahl, Gro Reffhaug og Per Dalhaug 
 
Revisorer: Grethe Stave og Arild Jens Dahle. 
Regionledere:  
Helgeland - Mary Ann Dahl og Birger Johannesen 
Salten: Mari Ann Bjørkli og Arne B. Vaag  
Ofoten: Gunnhill Andreassen og Bjørn Hegstad 
Lofoten/Vesterålen: Brith Unni Willumsen i samarb. med Bø lokallag.  
 
Landsmøtedelegater: Berit Woie Berg møtte som medlem av landsstyret. 
Turid Høyersten Holm møtte som representant for Venstrekvinnelaget.  
I tillegg møtte fra Nordland: Tor Arne Solvoll, (delegasjonsleder), Arne Langset, Franziska 
Wika, Brith- Unni Willumsen, Arne B. Vaag, Eskil Furunes og Maria Liljedal.  
Som observatører møtte Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen og Line Berg. 
   
Landsstyret: Berit Woie Berg, direkte valgt medlem.  
Arne Langset som fylkets representant.  
 
Rikspolitisk nettverk: Berit Woie Berg, Arne Ivar Mikalsen, Terje Cruickshank og Hanne 
Nora Nilsen  
 
 
2. Styrets arbeide 
 
Styret har i årsmøteperioden hatt 4 styremøter kombinert med styreseminarer over to dager, 2 
telefonmøter og i tillegg gjort et par vedtak på e- post når alle har bekreftet sin tilslutning. I 
tillegg har leder benyttet sms og e-post til drøftinger underveis.  
Styret har behandlet i alt 39 saker. Fylkestingsgruppa har vært invitert til styrets møter. AU 
har bestått av leder og de to nestlederne, samt sekretær.  
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Styremøtene 
Styret kombinerte sitt første styremøte i mars med et styreseminar om strategier for det nye 
styrets arbeid i Nordland. Da var også regionlederne invitert. Helgeland, Salten og 
Lofoten/Vesterålen deltok.   
 
Det andre styremøte i juni var på Røst der vi også hadde invitert leder av programkomiteen 
Ola Elvestuen.  I tillegg til styrearbeid var fokus på Venstre fiskeripolitikk, oljevirksomhet 
utenfor Lofoten og Vesterålen og forsvarspolitikk.  
 
I september hadde styret besøk av generalsekretær Terje Breivik der vi drøftet særlig 
organisasjonsarbeid. I tillegg drøftet vi programkomiteens første forslag og fordelte oppgaver 
i forhold til dette.  Også her var regionledere invitert. Alle unntatt Ofoten var til stede.   
 
I november hadde vi styremøte med hovedvekt på økonomi, valgkamp og årsmøte i Nordland 
Venstre. Vi  kommenterte også SP sin håndtering av budsjettet i fylkeskommunen, og leder 
ble i den forbindelse intervjuet i NRK.     
 
Telefonmøter ang. fylkesråd 
 
Telefonmøtene ble holdt i november og desember ang. budsjettforlik i fylkestinget og 
samarbeid i fylkesrådet.  Arne Langset, May Valle og Berit Woie Berg ble valgt som Venstre  
sitt forhandlingsutvalg for å utforme den politiske plattformen. Arbeidet ble fulgt opp med 
eget styremøte i begynnelsen av januar der Arne Langset og May Valle ble fremmet som 
kandidater til fylkesrådet.       
 
Arbeidsform. 
Styrets har dette året brukt tid på å få rutiner og arbeidsform til å fungere da det var mange 
nye styremedlemmer. Målet har vært både å sammensveise og motivere styret til å arbeide 
både i forhold til politikk og organisasjon, samt styrke kommunikasjonen til lokallagene. Det 
er krevende å være aktiv i forhold til aktuelle saker når alt arbeid skal gjøres på fritida. Det 
har vært aktivt bruk av sms, e-post og telefonmøter for å håndtere løpende saker som ikke kan 
utsettes til ordinære møter eller trenger avklaring.  
 
Kontakt med lokallag 
Det er skrevet to medlemsbrev i 2008 fra leder.  Alle lokallag får informasjon utsendt flere 
ganger i året. En benytter e-postadresser så langt det lar seg gjøre, men post anvendes der e-
post adresse ikke er registrert. Oppdatert kontaktdatabase over alle lokallag, lokallagsledere 
og folkevalgte er lagt ut på V+.   
 
Økonomi 
 
Det har vært et mål for styret å sikre at vi har en egenkapital til valgkampen i 2009. 
Resultatregnskap for året 2008 viser en redusert egenkapital på kr. 95.742. 
Saldo i bank kr 169.913,17.  
Forbruk noe høgere enn budsjett for 2008. Dette skyldes i første rekke kostnader til unge 
Venstre. Det var budsjettert med tilskudd fra Nordland Venstre på kr 25.000,- men iflg,  
regnskap har forbruket vært ca 62.000. Av dette skal 22.000 dekkes inn ved refusjoner. 
 
Netto utgift på årsmøte 2008 var  ca 63.000,- en overskridelse på 33000 i forhold til 
budsjettet.  
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Til styremøter var det avsatt 30.000,- det er brukt ca 141.000. Imidlertid må dette og utgifter 
til konferanser sees i sammenheng med budsjettet for organisasjonsbygging og det er da 
innafor budsjettrammen. 
Regnskapet viser stor aktivitet både i styresammenheng og i regionsammenheng, 
sammenlignet med året før. Regnskapet legges fram med revisjonsberetning uten merknader  
fra revisorene. 
 
Budsjettposten på 180 000 til organisasjonsarbeid har vært disponert til regionarbeid 60 000 
der vi blant annet har betalt deltagelse for regionledere på styreseminarer og der vi har støttet 
gjennomføring av V-skoler. Også styrearbeidet som har vektlagt organisasjonsbygging og 
politikkutvikling har belastet denne budsjettkontoen. Arbeidet har vært en forberedelse til 
valgkampen 2009.  
 
 
 
Politiske uttalelser sendt som pressemeldinger 
 
I forbindelse med Landsmøtet i april ble det sendt ut pressemelding om  

1. Venstre vil ha utvidet fokus i Russlandspolitikken 
2. Enslige asylsøkere 
3. E6 må fullføres 

 
Fra styret i NV er det sendt ut uttalelser om: 
 

1. Nytt inntektssystem til kommunene.  
2. Vern våre verdifulle gyteområder - stans seismikkskytingen nå. 
3. Nei til oljeutvinning i Vesterålen og Lofoten.  
4. Seismikkskyting – en kamp om havet.  
5. Forsvarspolitisk uttalelse 
6. Uttalelse ang. flytting av FOHK til Reitan. 
7. Hurtigruta – behold dagens seilingsmønster.  

 
I tillegg er det sendt ut 12 meningsinnlegg signert Nordland Venstre og/ eller som 
styremedlemmer av Nordland Venstre.  
     
Rikspolitisk Nettverk:  
 
Det har vært 2 samlinger i høst og en i januar. Der har vært opplæring i mediearbeid, 
politikkområder og valgkamparbeid. Nordland Venstre sin gruppe har vørt aktive i media og 
fått blant annet premie for beste presseoppslag (Hanne Nora Nilsen i Helgeland blad)  
Det planlegges 2 samlinger til før sommeren.  VHO betaler for to av deltagerne, mens 
fylkeslaget betaler for to.  
 
V- skole  
Det har vært arrangert 4 V-skoler av lokallag og regioner i samarbeid med fylkeslaget, 3 i 
Salten (Bodø og Meløy), og en på Helgeland (Onøy i Lurøy). Det er et ønske at dette også blir 
gjennomført flere steder. I forbindelse med V-skolen på Saltstraumen holdt Arne O Holm et 
foredrag om Nordområdene.   
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Studiearbeid. 
Det har vært liten innrapportert virksomhet og inntektene har vært kr. 7000. Her kan mye mer 
gjøres for å få opp aktivitet, kunnskap og inntekter, både i lokallag og fylkeslag.  
 
Nett. 
Nordland Venstre har en av de mest oppdaterte fylkeslagsidene, både innad i partiet og 
sammenliknet mot andre partier.  Over 1000 unike brukere er innom sidene våre månedlig, og 
til sammen har vi over 7000 visninger.  14 lokallag har aktivert sine sider, men bare 4 lokallag 
bruker nettet aktivt.  Det kommer stadig nye funksjoner og forbedringer til.   
To som er viktige å nevne er mulighetene for å abonnere på nyhetsbrev og en løsning for 
nettbasert pengegavedonasjon.   
I tillegg har Nordland Venstre en gruppe på Facebook, og både fylkesleder og politisk 
nestleder er aktive bloggere.  
 
Utfordringer:  
Styret ser at deltagelse i Fylkesrådet vil kreve tettere samarbeid og oppfølging av 
fylkestingsgruppa og fylkesråden. Dette innebærer også god kontakt med regionlederne og 
lokallagslederne.  En må også vurdere fordeling av oppgaver og ansvar internt i styret, samt 
bidra til sterkere profilering av Nordland Venstre i media/overfor medlemmer og velgere. Vi 
bør også få til mer målbevisst jobbing med å få i gang Venstrelag i flere kommuner. 
 
Andre aktiviteter der styret har vært representert:  
 
Nordområdeseminar  
Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen, Arne Langset og May Valle på Nordområdeseminar i 
Tromsø sammen med Troms og Finnmark V.  
Seminaret leverte programforslag om nordområdepolitikk.  
 
Forsvarsseminar:  
Arne Langset deltok på et forsvarsseminar i V som Odd Einar Dørum kalte inn til.  
 
Debatt om klima og fattigdom:  
Arne Langset deltok i debatten som Kirkens Nødhjelp arrangerte i Bodø om temaet.  
 
Skoleseminar: 
Terje Cruickshank deltok på et dagsseminar om skole i VHO 25.april 
 
Venstreskole trinn 2 
Terje Cruickshank deltok på Venstreskole trinn 2 i Tromsø 29-30.mars 
 
Web- og Fylkessekretærsamling:  
Terje Cruickshank deltok på vegne av Nordland på et VHO møte om valgkampplanlegging og 
to VHO møter om webutvikling.  
 
Kommunalkonferansen i Venstre:  
Berit Woie Berg deltok på konferansen og holdt et innlegg der i debatten. 
  
Venstrekvinnelaget:  
Berit Woie Berg holdt foredrag på seminar der temaet var utfordringer med å påta seg politisk 
lederansvar.  
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3. Regionene  
 
Rapport fra region Helgeland. 
 
 
I regionen er det 17 kommuner. Venstre har kommunestyrerepresentanter og lokallag i 8 av disse kommunene. I 
tillegg har vi kontaktpersoner i 4 kommuner. 
Det vært invitert til 2 regionsamlingeri 2008, men pga for få påmeldte  er det avholdt bare en samling.  Den ble 
avholdt høsten -08 på Onøya, og representanter fra 5 kommuner deltok. 
Tema på samlingen var arbeid med programarbeide, venstreskolen trinn 1 og drøftinger rundt nominasjonen til 
Stortingsvalget. Leder har dessuten arbeidet for å få en laget en oversikt over aktuelle personer i regionen som 
kan være villige til å gjøre en innsats for å få flere til å engasjere seg – spesielt i forhold til valget -09.  Denne er 
distribuert pr e-post til alle lokallag/kontaktpersoner. 
 
Mary Ann Dahl 
regionleder Helgeland 
 
Rapport fra regionleder i Salten. 
Arne B. Vaag og undertegnede har fungert som regionledere i Salten fra begynnelsen av september.  
 
Sammen med regionslederne fra Helgeland, Lofoten og Vesterålen hadde vi første helgen i september en 
arbeidsøkt sammen med styret i Nordland Venstre hvor strategiske planer for utvikling av regionsarbeider ble 
lagt. Økonomiske ressurser ble innvilget og handlingsplan lagt for samlinger, skolering og samarbeid på kryss 
av kommunegrensene. 
Vi har deltatt på Venstreskolen i Bodø og i Saltstraumen. Meløy Venstre arrangerte Venstreskolen i oktober for 
Rødøy, Meløy og Gildeskål. Fra sentralt hold deltok Rita Sletner. 
 
Mari Ann Bjørkli. 
 
Rapport fra Ofoten og Lofoten/Vesterålen legges evt. fram i møtet  
 
 
4. Lokallagene 
 
Lokallagene er ofte små og sårbar, men noen jobber svært godt, Det er gledelig å se at noen 
lokallag også aktivt har tatt i bruk egen hjemmeside, og flere kommer til.  Medlemstallet har 
hatt litt nedgang i fylket, mens det nasjonalt har økt. Dette må lokallagene aktivt arbeide med. 
Dette har betydning for økonomi og god velgeroppslutning, samt mulighet for å gjøre e god 
valgkamp. Det blir en utfordring å ta vare på de nye medlemmene.  
Vefsn Venstre og Rana Venstre kunne feire  125 år. Dette ble begge stedene markert med en 
høytidelighet. Nestleder Arne Langset representerte fylkeslaget. 
 
 
5. Fylkestingsgruppa 
 
Fylkestingsgruppa avgir egen rapport til årsmøtet. Denne vedlegges årsmeldingen. 
 
6. Kontakt med VHO og stortingsgruppe.  
 
Kontakten innad i partiet er bra, og vi har nådd greit fram til våre folk i VHO og Storting, men 
vi må bidra til at flere Stortingspolitikere blir kjent i Nordland.  
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Borghild Tenden deltok på årsmøtet i februar der hun innledet til politisk debatt. Hun deltok 
også på samferdselsseminar i Hamarøy, noe som ble svært godt mottatt. 
Ola Elvestuen deltok på styremøtet på Røst og en kafékveld i regi av Bodø Venstre. 
Odd Einar Dørum har besøkt Bodø Venstre.    
Gunvald Ludvigsen besøkte Vefsn i forbindelse med 125-års jubileum, og kombinerte det 
med å besøke lokalsykehuset.   
Terje Breivik bidro også på V-skolen i Saltstraumen, Rita Sletner i Meløy og Steinar 
Haugsvær i Bodø.  
  
7. Landsstyremøter. 
 
Nordland Venstre har vært representert på alle landsstyremøtene i perioden. 
Landsstyremøtene er viktige både for politikkutforming og for kontakten med Venstre 
sentralt. Begge representantene er aktive i møtene og bidrar i debattene.  
 
8. Landsmøtet 2008. 
 
Nordland Venstre deltok med fulltallig delegasjon på landsmøtet 2008, og flere av delegatene 
deltok aktivt i debatten.  
 
9. Unge Venstre. 
 
Unge Venstre er aktive og Maria Liljedal ble valgt til leder etter Eskil Furunes. Unge Venstre 
hadde to delegater + en observatør på Venstres Landsmøte i 2008. De har per slutten av 2008 
to aktive lokallag og et fungerende og aktivt fylkesstyre.  
Lederen av Bodø UV var i 2008 Terje Cruickshank, og leder av Rana UV var frem til 
november 2008 Maria Liljedal og etter den tid Elise Nyjordet.  
Unge Venstre har vært synlig i media både på fylkesnivå og på lokalt nivå det siste året, 
deriblant angående førerkortutspillet fra FRP og aksjonen for Gaza stripa, der Maria Liljedal 
holdte en appell. UV hadde tre delegater og til sammen fem utsendinger på Unge Venstres 
landsmøte, da det ble arrangert i Notodden. De har også blitt representert på alle UV LS i 
2008 (før sommeren av Malin Mathisen og Eskil Furunes, og etter sommeren av Maria 
Liljedal). De har også avholdt UV skolen trinn 1 i Mo i Rana. 
  
 
10. Noen politiske utfordringer. 
 
2009 er et valgår og det er store utfordringer som venter Nordland Venstre. Kampen mot 
oljeboring i nord blir helt sikkert en viktig sak valgkampen, men både ressursforvaltning, 
rusomsorg, kommuneøkonomi, helsetilbud, kunnskaps- samfunnet, kultur, entreprenørskap vil 
være viktig for utviklingen i fylket vårt.  
 
Det vil også være en utfordring for Nordland Venstre å gå inn i valgkampen med ansvar i 
fylkesrådet sammen med Krf, Ap og Sv, samtidig som vi nasjonalt går inn for et 
regjeringsalternativ sammen med Krf og H.  
Vi er villig til å ta ansvar, og i gitte situasjoner og i forhold til mange saker finner vi gode 
samarbeidsparter på begge sider. Det ligger i sentrumsplasseringens natur.   
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11. Avslutning. 
2008 vil være et år som vi kan se tilbake på med både sorg og glede. Ved Håkon M. Pettersen 
sin bortgang har vi mistet en nestor, mentor, inspirator og drivkraft i partiet. Året begynte med 
at han til årsmøtet ønsket å stille seg til disposisjon som regionleder i Salten, så ble han syk og 
måtte feire sin 75 årsdag på sykehuset, og året ble avsluttet med en minnerik begravelse der 
mange møtte fram for å ta farvel. Vi er takknemlig for alt Håkon har gjort for Nordland 
Venstre og vil i ydmykhet prøve å bære arven videre. For å sitere Odd Einar Dørum: Når et 
fyrtårn slokner får vi erstatte det med å tenne mange varder. 
  
Styret vil til slutt takke alle medlemmer, lokallagsledere, lokalpolitikere, regionledere, 
fylkespolitikere, Nordland Unge Venstre og alle andre tillitsvalgte for Venstre i fylket for 
innsatsen for Venstre i 2008. Vi går et spennende år i møte med større ansvar i 
fylkespolitikken, store utfordringer med å mobilisere lokallag og nye medlemmer. Nå er det 
også på tide at Nordland Venstre igjen blir representert på Stortinget! Med stor og bred 
innsats kan vi få det til!  
 
 
For styret i Nordland Venstre 
Berit Woie Berg, fylkesleder 
 
 
 


