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Styrets beretning – Harstad Høyres årsmøte 29. november 2021, ved foreningsleder Nils 

Johan Holte 

 

Etter forrige årsmøte, den 23. november 2020, fikk styret følgende sammensetning og etter 

konstitueringen, de nevnte ansvarsområder: 

Nils Johan Holte, foreningsleder, valgt for to år av årsmøtet i 2019 

Sissel Martinussen; nestleder, valgt for to år i 2020. Økonomisk ansvarlig i styret 

Håkon Vahl; styremedlem, valgt for et år i 2020. Styrets medlemsansvarlige  

Gro Dagsvold; styremedlem, valgt for to år i 2019 

Håvard Solhaug; styremedlem, valgt for to år i 2020 

Varamedlemmene har siden forrige årsmøte vært Julie Solfjell, som også har vært 

kvinneforums ansvarlig, og Ninni Torblå Korsmo. I ht vedtektene har også gruppeleder Rune 

Stenstrøm, og leder i sideforeningen Harstad Senior Høyre, Audhild Ludvigsen, vært faste 

medlemmer av foreningsstyret. 

Dag-Vidar Nilsen. Som har vært HHs kasserer i mange år, fortsatte i denne rollen - utenfor 

styret. Dag-Vidar ønsker nå avløsning, og vi arbeider med å finne en kandidat som ny 

kasserer. 

Under vårt konstituerende styremøte 27. januar 2021, deltok medlem i Unge Høyre, Heidi 

Rekkedal. I fravær av en aktiv UH-sideforening, ble hun invitert til å delta på alle våre 

styremøter som en ung-representant. 

Styret har gjennomført syv styremøter i perioden. 

Første og konstituerende styremøte ble som nevnt avholdt 27. januar. Tildeling av 

ovennevnte roller var hovedmålsetningen for møtet, og vi hadde en uformell og meget god 

diskusjon om arbeidsmetodikk, ambisjoner og utfordringer for foreningen.  

Vårt andre styremøte, den 17. februar, ble vårt første møte med full formell agenda. 

Fylkeskontoret, ved Markus Akselbo, var inne på møtet over Teams. Han holdt en meget god 

orientering om planene for valgkampen. Det vi må ta med oss videre til neste valgkamp, er 

Akselbos råd om å arbeide effektivt for å finne frem til det vi kan kalle «de store politiske 

sakene for Harstad». Styremøtet vedtok å opprette et valgkamputvalg, bestående av Runde 

Stenstrøm, Håkon Vahl, Nina Dons-Hansen og Håvard Solhaug.  

Gruppeleder Rune promoterte en strategi for medieutspill, som ble meget godt mottatt. Det 

er styrets vurdering at HHs gode oppfølgning av dette initiativet har båret frukter. HH har 

stått bak mange gode oppslag gjennom 2021. 

Møte nr 3 ble gjennomført den 8. april. Det ble gitt en økonomisk tildeling til 

valgkamputvalget på kr 40.000. Aktuelle politiske saker ble belyst av gruppeleder og 

diskutert. Harstad Senior Høyre fikk vedtatt et initiativ fra HH om tilbud om transport av 
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eldre til og fra Aktivitetssenteret. Det tok ikke lang tid før dette ble en realitet. Det ble også 

erkjent at vår ambisjon om medlemsmøte før sommeren, ikke var realistisk pga pandemien. 

Vi gjennomførte møte nr 4 den 3. juni, hvor det i det vesentligste var fokus på valgkampen.  

Første møte etter ferien, møte nr 5, ble gjennomført den 29. september. Frem til 

Stortingsvalget handlet alt om valgkamp. Styrets medlemmer og mange andre gode 

medlemmer deltok på stands, leverte valgkamp brosjyrer i svært mange postkasser, vårt 

valgkamp lokale i sentrum var daglig bemannet i ukesvis, og jeg vil gi særskilt ros til de aktive 

medlemmene i Harstad Senior Høyre som virkelig gjorde en formidabel innsats i og utenfor 

lokalet. 

Fratrukket støtten vi fikk fra fylkesorganisasjonen, ble det fastslått at HH brukte i overkant av 

kr 30.000 til valgkampen. Jeg tenker vi må ha en større ambisjon til neste kommune- og 

fylkestingsvalgkamp.  

Det var for øvrig under møtet den 29. september at gruppelederen fremmet at HH bør ta 

initiativ til et nytt sykehjem i kommunen. Dette følges opp i dag og vil bli en viktig sak i vårt 

neste valgprogram. Og, ikke minst; vi vedtok å gjennomføre en enkel markering i fm at vår 

æresmedlem Britt fylte 80 år den 15 oktober. 

Møte nr 6 ble gjennomført den 10 november. Dato 29. november, for årsmøtet, ble 

besluttet. Dette styremøtet kom dessverre to dager for sent til å få lagt ut informasjon om 

årsmøtet 21 dager før møtet, som vedtektene dikterer. Varsel om årsmøte gikk derved ut til 

medlemmene, initielt på HHs hjemmesid, 19 dager før møtet. Jeg beklager dette og ber 

årsmøtet om raushet og aksept. Dette skal ikke skje igjen.  

For øvrig ble det fastslått at valgkomiteen trengte arbeidshjelp og Dagfinn Gjertsen og 

senere også Britt, ble formelt fullmektiget til å yte praktisk støtte. Britt vil legge frem 

valgkomiteens innstilling på vegne av valgkomiteens leder Børge Jentoftsen, som for tiden 

befinner seg i utlandet. 

Valgårets siste styremøte ble gjennomført den 22 november. Under dette møtet erkjente 

styret at HH ikke er fornøyd med vår profilering innenfor kvinnepolitikk. Det ble besluttet at 

vår kvinneforums ansvarlige, Julie, skulle delta som HHs utsending til Momentum-

konferansen i den hensikt å finne forslag til gode markeringssaker innenfor kvinnepolitikk. Vi 

imøteser hennes rapport til styret og håper på å kunne utvikle gode kvinnepolitiske utspill 

utpå nyåret. 

Styrets beretning for året som er gått, skuer naturligvis bakover i tid. Vi har vært gjennom 

ikke bare ett, men to unntaksår, pga pandemien. Styret har flere ganger vurdert om 

medlemsmøter kunne gjennomføres, men har alle gangene konkludert med at risikoen rett 

og slett har vært for stor. Men, når vi ser fremover så ser situasjonen bedre ut. Ikke fordi 

pandemien ligger bak oss, men pga den meget store vaksineringsgraden blant voksne i 

Norge. Vi har som ambisjon å binde oss til masten ved å etablere et styrehjul som også 

setter datoer for medlemsmøter i 2022. Dette er helt vitalt for å innspill fra medlemmene 

våre, - til å finne «de store sakene» for folk i Harstad kommune, pluss å kunne motta alle 
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andre små og store innspill fra medlemmene til HHs offensive medieprofilering og ikke minst 

til det kommende arbeidet med valgprogrammet.  

For å bli flinkere, mer aktive og mere synlige, vil styret opprette arbeidsutvalg innenfor styret 

og saksspesifikke arbeidsgrupper hvor vi vil trekke inn medlemmer som ikke er i styret eller i 

gruppen. Medlemskontakt har vært offer for pandemien, og det har vi lidd av i form av 

sviktende rekrutteringsarbeid, og i form av minimalt med innspill fra medlemsmassen. På 

vegne av det nye styret, og de får straffe senere meg om de vil, så lover vi at 

medlemskontakt skal være på toppen av styrets prioriteringer i 2022. Fordi det er helt vitalt, 

og fordi medlemmene fortjener det! 

Takk for oppmerksomheten. 

 

Nils J Holte 

Styreleder 

 


