
Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. 
 

Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune 
Tid: 10-11 februar 

 
 
Antall møtte delegater: 
 
 

Kommune/deltakere Antall  Kommune/deltakere Antall  

Askim 
• Ole Pehrson 

1 (søn) Rygge 
• Finn-Erik Blakstad 

1(lør) 

Eidsberg 
• Rita Sletner 
• Arnhild Sand 
• Britt F Holta 

2 + 1/VKL Sarpsborg 
• Stein Enger 
• Bjørn Nordli 

2 

Fredrikstad 
• Ulf Trenum 
• Anne-Karin F Pettersen 
• Wenche Alstad 
• Per Dypvik 
• Helge Hasvold 
• Tormod Schei (søndag) 

5 (lør), 
 
5 +1/styret/søn 

Skiptvet 
• Torleif Remme 

1(lør) 

Halden 
• Geir Helge Sandsmark 
• Per Magnus Sandsmark 
• Pål Buttingsrud 

3 Spydeberg 
• Karl-Maguns Ramberg-

Mohn (lørdag) 
• Ivar Vågen 

2 (lør)  
1(søn) 

Hobøl 
• Børt Erik Vikheim 
• Simen Saxebøl 

2 •   

Moss 
• Sindre W Mork 
• Henry Mogstad 
• Caroline Haaland (lørdag) 
• Anders Akselsen 
• Johan Christian Tønnesen 
 

3 + 2/styret/lør 
 
3+ 1/styret/søn 

Trøgstad 
• Johan Aksel Ekhaugen 

1 

 Til sammen: 23 + 2/styret (lør) 
21 + 2/styret (søn) 

 
 
Saker til behandling: 
 
1. Konstituering kl 11.00, 10. februar 
 
Styrets forslag ble lagt fram: 
Valg av to møteledere: Sindre W Mork og Geir Helge Sandsmark 
Valg av leder og to medlemmer av fullmaktsnemnd: Henry Mogstad (leder), Stein Enger og 
Johan Aksel Ekhaugen 
Valg av referent: Anne-Karin Femanger Pettersen 
Valg av tellekorps: Simen Saxebøl og Wenche Alstad 
Redaksjonsnemnd: Berit Caroline Haaland (leder), Ulf Trenum og Finn-Erik Blakstad 
Til å underskrive protokollen: Per Magnus Finnanger Sandsmark og Anders Akselsen 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til konstituering vedtas 
 
 



2. Styrets årsberetning 
Styrets forslag til årsberetning ble lagt fram 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til årsberetning vedtas med en endring:  

- Det innarbeides i årsberetningen at Odd Einar Dørum har en rolle som ”fadder” for 
Østfold Venstre. Det innarbeides også i årsberetningen hvilke arrangementer han 
har deltatt i. 

 
Vedtatte årsberetning ligger vedlagt protokollen. (vedlegg 1) 
 
 
3. Regnskap 
Regnskap for 2006 ble lagt fram 
 
Vedtak: 
Regnskapet vedtas under to forutsetninger: 

- Revisor nummer 2 må godkjenne regnskapet 
- Tabell 1 linje 4, ”kontingent 2004…”., må rettes. Her skal det også gis referanse til 

årstall 2005 og 2006. 
 
Vedtatte regnskap ligger vedlagt protokollen. (vedlegg 2) 
 
 
4. Fastsettelse av kontingent for 2008 
Vedtak:  
Kontingenten for 2008 fastsetes lik kontingenten for 2007 
 
 
5. Vedtekter for Østfold Venstre 
Styrets forslag til vedtekter ble lagt fram 
Det ble votert over hvert endringsforslag 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til vedtekter vedtas med følgende endringer: 
§ 2, d) - har skal det legges til etter siste setning ”og ved konstituering av fylkesårsmøtet”. 
§ 3, II, e) - her skal ordlyden endres ved å legge til ”og Stortingsvalg” etter ”fylkestingsvalg” i 
første setning. 
§ 3, II, g) - her skal det inn et nytt pkt 3 om at årsmøtet skal vedta budsjettet for fylkeslaget 
§ 4, d) - her skal det legges etter siste setning at styret skal avholde representantskapsmøte 
2 ganger per år. 
 
Vedtatte vedtekter ligger vedlagt protokollen. (vedlegg 3) 
 
 
6. Valg 
Valgkomiteens forslag ble presentert 
 
Leder     Sindre Westerlund Mork, Moss 
Politisk nestleder (ny i vervet, 2 år) Berit Caroline Haaland, Moss 
Organisatorisk nestleder  Geir Helge Sandsmark, Halden 
Sekretær/nettansvarlig  Anne-Karin F. Pettersen, Fredrikstad 
Kasserer (gjenvalg, 2 år)  Henry Mogstad, Moss 
Styremedlem (ny 1 år)  Stener A. Enger , Sarpsborg 
Styremedlem (gjenvalg, 2 år)  Johan Aksel Ekhaugen, Trøgstad 



Styremedlem (ny i vervet, 2 år) Anne K. Ramberg-Mohn, Spydeberg 
 
Varamedlemmer: 
1.      Ivar Vågen, Spydeberg ( ny 1 år) 
2.      Randi Sundby, Råde (gjenvalg 2 år) 
3.      Karl Magnus Ramberg-Mohn, Spydeberg (gjenvalg 2 år) 
4.      Kristin Fløisbonn, Hvaler 
 
Vedtak: 
Valgkomiteenes forslag til nye styre- og varamedlemmer vedtas.  
 
Styret velger følgende nye personer til valgkomiteen:  
Vedtak: 
Per Vagmo (gjenvalg 2 år) 
Rita Sletner (ny 2 år) 
(Eirin Finnanger forstetter et år til) 
 
 
7. Program 2007-2011 
Programkomiteens forslag ble presentert. 
Det ble votert over hvert endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Programkomiteens forslag vedtas med disse endringene: 

- s.1, linje 1 (endringer i overskriftens ordlyd til ”fylkestingsperioden 2007-2011”) 
- s.2, linje 4 nytt avsnitt (om bærekraftig forvaltning i Oslofjorden) 
- s.2, linje 13-17 (endringer i avsnitt + tilleggssetning etter siste setning om 

biodrivstoff og tilgjengelighet for forbruker, og oppvarming av off. bygninger) 
- s.3, linje 11 (linjen erstattes med nytt avsnitt om jernbanen og Indre Østfold) 
- s.3, linje 18-19 (endringer i setningens ordlyd: ”derfor” og ”Indre Østfold”) 
- s.5, linje 27-28 (siste setning i avsnittet strykes) 
- s.5, linje 29 (nytt avsnitt om yrkesfag) 
- s.5, linje 34 (ny overskrift: ”valgfrihet”) 
- s.6, linje 4,(ny overskrift: ”elevtjenesten”) 
- s.6, linje 5-8 (2 tilleggssetninger etter siste setning om styrking av kompetanse for 

sialrådgivere og styrking av helsetjenesten)  
- s.6, linje 18 (ordlyden endres: ”elevtjenesten”) 
- s.6, linje 24 (ordlyden endres: ”hverandre”) 
- s.7, linje 13 (nytt avsnitt om overvåking) 

 
Vedtatte program ligger vedlagt protokollen. (vedlegg 4) 
  
 
8. Prioritering av tema til politiske uttalelser 
Vedtak: 
Følgende prioriteringsliste vedtas: 

1. Miljø 
2. Skole 
3. Småbedrifter  

Øvrige forslag til uttalelser sendes til styret for videre vurdering 
 
  



9. Valg av delegater til Venstres landsmøte 13-15 april 
Vedtak: 
Foruten leder sendes disse delegatene til Venstres landsmøte: 
Menn:    Kvinner: 
Geir-Helge Sandsmark  Britt Fladmark Holta 
Finn-Erik Blakstad  Anne-karin Femanger Pettersen 
 
Vara:    Vara:  

1. Michael Ha  1. Nina Brødremoen Sand 
2. Ivar Vågen 

 
 
10. Valgkampmandat 2007 
Vedtak: 
Forslag til valgkampmandat vedtas 
 
Vedtatte valgkampmandat ligger vedlagt protokollen. (Vedlegg 5) 
 
 
11. Høringsuttalelse til Venstres prinsipp-program 
Styrets forslag til høringsuttalelse ble presentert 
Det ble votert over hvert endringsforslag i høringsuttalelsen. 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til høringsuttalelse vedtas med disse endringene: 

- Styrets forslag til endringer i kap. 4 s 8 - linje 1-7 (dissens), strykes 
- Styrets forslag til endringer i kap. 7 s 14 - linje 43/44, strykes 
- Styrets forslag til endringer i kap. 8 s 15 linje 46, endres ved å legge til ”de fleste” 

etter komma og ”vil de”… 
 
Ved voteringen over styrets forslag til endringer i kap. 7 s 14 - linje 45/47 ble resultatet delt 
årsmøte (11 for /11 mot). Årsmøtet ber om at resultatet etter denne voteringen bringes videre 
til landsyret. 
 
Det ble også votert over prinsipprogrammets dissens i kap. 7. s 14 linje 44/45. Resultatet 
etter avstemmingen ble 1 stemme for dissensen, 21 stemmer mot dissensen. 
 
Etter votering ble det bestemt at Per Vagmos forslag ikke skulle behandles av årsmøtet. 
 
Vedtatte høringsuttalelse ligger vedlagt protokollen. (Vedlegg 6) 
 
 
12. Politiske uttalelser  
De prioriterte politiske uttalelsene ble presentert i redigert utgave 
 
Vedtak: 
Årsmøtet avgir uttalelse om miljø - Grønn eiendomsskatt 
Vedtak: 
Årsmøtet avgir uttalelse om skole - Østfold Venstre vil løfte læreren 
Vedtak: 
Årsmøtet avgir uttalelse om småbedrifter/kultur - Nyskaping gjennom kreativt mangfold 
 
Vedtatte uttalelser ligger vedlagt protokollen.  (vedlegg 7) 
 
 



13. Høringsuttalelse til Venstres skolepolitiske manifest 
Styrets forslag til høringsuttalelse ble presentert 
Styrets forslag/kommentar til s 7 linje 38, ble trukket 
Det ble votert over hvert endringsforslag i høringsuttalelsen. 
 
Styrets forslag til høringsuttalelse vedtas med disse endringene: 

- Styrets forslag til endringer på s 1, linje 49-50, strykes 
- Styrets forslag til endringer på s 7, linje 24, strykes 
- Styrets forslag til endringer på s 7, linje 49, strykes 
- Styrets forslag til endringer på s 8, linje 22, strykes 
- Styrets forslag til endringer på s 8, linje 25, strykes  

 
Vedtatte høringsuttalelse ligger vedlagt protokollen. (vedlegg 8) 
 
 
 
 
Årsmøteforhandlinger slutt 11. februar kl 14.40 
 
 
---------------------------------------------   --------------------- 
Per Magnus Finnanger Sandsmark   Anders Akselsen 


