
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

SAKSPAPIRER TIL                                    
TRONDHEIM HØYRES ÅRSMØTE 
7. november, Thon Hotell Prinsen, Trondheim  

 

 



Innkalling til Trondheim Høyres årsmøte 
Årsmøtet i Trondheim Høyre avholdes på Thon Hotell Prinsen, 7. november 2020.  

Saksliste til årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Konstituering  

a. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere 
b. Valg av resolusjonskomité 

3. Åpent eller lukket møte 
4. Styrets beretning 
5. Rapport fra bystyregruppen 
6. Økonomistatus 
7. Vedtektsendringer Trondheim Høyre 
8. Resolusjonsbehandling  

a. Resolusjonskomiteens innstilling 
b. Resolusjonsdebatt 

9. Valg  
a. Valgkomiteens innstilling 
b. Valg 
c. Valg av utsendinger til Trøndelag Høyres årsmøte 

10. Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte 
11. Kontingent 
12. Innkomne saker 

Program for dagen 

12.30-13.30 Lunsj som serveres på plassene, kaffe og registrering  
13.30-14.00 Nå skal vi vinne valget! Distrikts- og digitaliseringsminister  

Linda Hofstad Helleland 
14.00-16.00 Behandling av årsmøtemøtesaker, resolusjoner  
16.00 Avslutning 

 

Forslag til årsmøtet: 

Resolusjonskomite: 

Leder: Erik Fløan  

Medlem: Jørgen Hagen Bendiksen 

Medlem: Marie Husby Valland 

Medlem: Olav Noteng 

Medlem: Lise Kaspersen 

Medlem: Gro Hovde Fiksdahl 

 

Valgkomite: 

Leder: Rolf Jarle Brøske 

Medlem: Stian Gårdsvoll 

Medlem:  Henrik Kierulf 

Medlem: Silje Marie Bjørung  

Medlem: Lillian Waaden  

+ en fra hver sideforening. 

 



ÅRSBERETNING 2019-2020 

Styrets arbeid 

Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: 

 

Mari Holm Lønseth (leder) 

Geir Halmøy (nestleder) 

Thomas Sakshaug 

Sissel Slettum Bjerke 

Jan Erik Engan 
Gro Hovde Fiksdahl 

Christianne Bauck-Larssen (Kvinnepolitisk ansvarlig) 

Børre Lien (varamedlem) 

Steinar Lien (gikk bort januar 2019) 

 

Revisorer  

Martin Pettersen  

Trygve Bragstad 

 

Medlemsstatus 

Foreningen hadde pr 16. oktober 2020 686 betalende medlemmer, mot 718 betalende 
medlemmer i 2018. Betalingsprosenten er per 16. oktober 2020 90,5 %, mot 81,1 % i slutten 
av 2019. Styret ser et behov for å drive mer aktiv rekruttering kommende år. Det bør være 
en målsetning for 2020 både å øke antall medlemmer og å øke andelen betalende 
medlemmer.   

 

Foreningen har 62 H:partnere. Gjennomsnittlig bidrag er på 202,95,-/mnd. Dette er en 
økning fra 2019. Det bør være en målsetning å øke antall H-partnere. 
 

Fokusområder for styrets arbeid 

Ved årets start satte styret seg ambisiøse mål knyttet til medlemsaktiviteter og arbeid i 
bydelene. Arbeidet har måttet tilpasse seg den pågående pandemien. Til tross for dette har 
styret lagt til rette for et høyt aktivitetsnivå.  

 

Det er gjennomført 11 styremøter siden forrige årsmøte i november 2019.  

 

Regnskap 

Geir Halmøy har hatt ansvaret for oppfølging av økonomien i foreningen gjennom 2020. 
Høyres Hovedorganisasjon fører regnskapet, og økonomiansvarlig mottar månedsvis 
rapportering. Foreningens økonomi er god. Det vises i denne anledning til revisjonsrapport 
og økonomistatus som presenteres under møtet. 



 

Politisk arbeid 

Det politiske arbeidet i perioden har vært preget av at arbeidet med Høyres 
stortingsvalgsprogram 2021-2025 har vært i full gang.  

Trondheim Høyre nedsatte en programgruppe bestående av: 

- Trygve Bragstad (Leder) 
- Erik Fløan (sekretær) 
- Nina Westad 
- Helge Andersen 
- Lise Kaspersen 
- Isabella Kjos Hanssen 

- Tove Haugland 
- Roar Juul 
- Kristin Kulseth 
- Kari Fossum 

 

Programgruppen presenterte et utkast til innspill til programkomiteen som ble behandlet i 
medlemsmøte i juni.  

Det vises for øvrig til bystyregruppens beretning om det politiske arbeidet i bystyret. 

Etablering av næringsnettverket 

Styret har tatt initiativ til å opprette Trondheim Høyres næringsnettverk. Formålet med 
nettverket er å få innspill fra næringslivet, samt rekruttere flere til partiet. 
Næringsnettverket ledes av Sissel Slettum Bjerke. 

Informasjonsarbeid 

Informasjon til medlemmer distribueres i hovedsak per e-post. Videre har sosiale medier 
som Facebook vært en viktig informasjonskanal, spesielt i valgkampen. SMS-varsling har 
også blitt benyttet, spesielt i forbindelse konkrete aktiviteter i valgkamp.  

 

Bystyregruppen har ansvaret for å følge opp mediebildet fra dag til dag, samt setter saker på 
dagsorden. Det vises til bystyregruppens beretning om det politiske arbeidet. 

 

 

 

 



Medlemsaktiviteter 

Medlemsaktivitetene i perioden har vært preget av den pågående pandemien. 

 

Styret har i perioden beholdt sitt mål om å arrangere minst én medlemsaktivitet per måned. 
Styret har hatt et mål om et kvalitativt godt medlemsmøte med sosialt møtepunkt i 
måneden. Dette arbeidet bør fortsette i kommende periode. 

 

 

Som eksempel på medlemsmøter kan følgende nevnes: 

 Medlemsmøte om budsjettarbeid 

 Workshop om bærekraft 

 Medlemsmøte med behandling av programinnspill fra Trondheim Høyre 

 Digitale medlemsmøter med fraksjonene 

 Flere besøk fra statsråder, blant annet Henrik Asheim, Nikolai Astrup, 
Linda Helleland.  

 

Pandemien tatt i betraktning, aktivitetsnivået har vært høyt i perioden. Det bør holdes høyt 
også i kommende periode. Styret må i større grad forberede og motivere organisasjonen til 
den kommende valgkampen. Styret bør videre gjøre mer for å legge til rette for rekruttering 
av nye medlemmer. 

  

Valgkomite 

Valgkomitéen forut for årsmøtet 7. november 2020 har vært: 

 
Rolf Jarle Brøske (leder), Henrik Kierulf, Stian Gårdsvoll, Silje Bjørung og Lillian Waaden, samt 
representanter fra sideforeningene. 

 

Komitéens mandat har vært å fremlegge forslag på kandidater til styret, og andre funksjoner 
på årsmøtet for kommende driftsår. 
 
 



Bystyregruppens beretning til Trondheim Høyres årsmelding 2020 

 

Bystyregruppen 

Bystyregruppen består av faste medlemmer av bystyret, varamedlemmer til bystyret, 

samt Trondheim Høyres styre. 

  

Faste medlemmer av bystyret: Ingrid Skjøtskift, Rolf Jarle Brøske, Trygve Bragstad, 
Michael Momyr, Niklaus Haugrønning, Christianne Bauck-Larssen, Stine Hostad, Jan Erik 
Engan, Marie Husby Valland, Silje Marie Bjørung, Ismail Muhyadin, Tone Dorthe Sletten, 
Olav Noteng, Kjetil Utne. 
 
Varamedlemmer til  bystyret: Karl Erik Haug, Thomas Sakshaug, Robert Flataas, Gerd 
Wold, Mari Holm Lønseth, Terje Ekle, Kent Ranum, Jens-Christian Hørløck, Sindre 
Nilsskog, Erik Fløan, Martine Dahl Bastiansen, Berit Nordseth, Krzysztof Orleanski, Maja 
Berg, Jørgen Berg, Toril Strand, Børre Lien. 
 
Bystyregruppen har faste møter mandag kl 18.00-20.00 samme uke som det er 
bystyremøte. 
 
Erlend Eikeland Uthaug er engasjert som rådgiver for bystyregruppen. 
 
Gruppestyret 
Gruppestyret møtes hver mandag kl 12.00. 
Gruppestyret består av: Ingrid Skjøtskift, Rolf Jarle Brøske, Trygve Bragstad, Michael 
Momyr, Mari Holm Lønseth. Olav Noteng tiltrådte gruppestyret fra 3. september. 
 
Bystyrekomiteene 
Antall komiteer er utvidet fra seks til åtte i denne perioden. Høyre har representanter i 
alle komiteene. 
 
Høyres fraksjonsledere er: 
Finans- og organisasjonskomiteen: Olav Noteng (nestleder) 
Kontrollutvalget: Rolf Jarle Brøske (leder) 
Areal- og samferdselskomiteen: Michael Momyr 
Oppvekstkomiteen: Silje M. Bjørung 
Helse- og eldrekomiteen: Tone D. Sletten 
Arbeids- og sosialkomiteen: Kjetil Utne 
Miljø- og næringskomiteen: Stine Hostad 
 
Fraksjonslederne tiltrer gruppestyret i møter der saker som skal til bystyrekomiteene 
behandles, vanligvis ett møte pr måned. 
 
 
 
 
 
 
 



Viktige saker siste år 
Høyre har inngått en formell samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet, Venstre og 
Pensjonistpartiet. Dette er en valgteknisk avtale, i tillegg til en intensjonsavtale om 
samordnet opposisjonspolitikk. 
 
Høyre fremmet alternativt budsjett sammen med Venstre og Pensjonistpartiet. Våre 
viktigste satsinger:  
➢ Krafttak for barn og unge 
➢ Omstilling og valgfrihet 
➢ Sosial profil og løft for de svakeste 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet la frem et budsjettforslag der omstilling og 

valgfrihet er et hovedgrep for å sikre gode tilbud til de svakeste, og tilbud med en sosial 

profil. Alle 1-åringer sikres barnehageplass, det blir gratis kjernetid i SFO for 

lavinntektsfamilier, og det skal satses mer på bo- og aktivitetstilbud for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

 

Høyre har gjennom alle budsjettalternativer fulgt opp eldreplanen med opptrapping av 

grunnbemanningen, i tillegg til styrking av hjemmetjenestene. 

 

Høyre har tatt opp og stått på for en rekke saker det siste året, dette er noen av de 

viktigste: 

● Et krafttak for tjenestene til utviklingshemmede, både gjennom økte budsjetter,  

bedre dialog med brukere og pårørende, og andre tiltak. 

● Endring av reguleringsplan for Lian for å rette opp i feil og forskjellsbehandling. 

● Gjennom en rekke saker fortsatt arbeidet for å stille strengere krav ved såkalt 

eplehagefortetting, og sikre at det blir tatt hensyn i etablerte boligområder. 

● Sikret reguleringen av E6 slik at ny E6 fra Ranheim til Værnes kan realiseres. 

● Vært en pådriver for gode løsninger for NTNU og grøntområdene, slik at ny 

campus kan realiseres i Gløshaugen-området. 

● Krav om åpenhet i viktige prosesser der kommunen er involvert, for eksempel 

ski-VM i 2025. 

● Høyre har advart mot, og gått imot, stadige endringer av kjøremønster i Midtbyen 

som skaper dårligere fremkommelighet og øker kjørelengden for biltrafikken. 

● Høyre er en pådriver for bedre anleggssituasjon for isidrettene, og vil fortsette å 

arbeide for ishall på Dalgård og Tillertomta. 

● Høyre tok initiativ til en egen krisepakke for jobber og verdiskaping da 

koronapandemien rammet. Det ble tverrpolitisk oppslutning om en rekke tiltak 

for å lette situasjonen for næringslivet. 
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Saksliste 

30 Oktober 2020 

Høyres Hus, Fjordgata 7  

 

1. Åpning 

2. Valg av tellekorps, samt to til å underskrive protokollen  

3. Arbeidsutvalgets beretning 

4. Regnskap med revisjonsberetning 

5. Desisjonsberetning fra desisorene 

6. Eventuelle lovendringsforslag 

7. Eventuelle innkomne forslag 

8. Valg av 

   a. Leder 

   b. 1. nestleder 

   c. 2. nestleder 

   d. 4 medlemmer til arbeidsutvalget 

   e.  En revisor 

   f. To desisorer 

   g. Tre medlemmer til ordenskollegiet  

   h.  Tre medlemmer til valgkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2019/2020 

 

1. Utvalg og representasjon 

 

Trondheim Unge Høyres Arbeidsutvalg  

Leder Radino Dizza Zulfi Mahendra 

1. nestleder Isabella Kjos-Hanssen   

2. nestleder Sanna Wigum Karlsen 

Medlem Stian Rimol 

Medlem Marcus Alexander Anderssen-Klemetsen 

Medlem Camilla Ulven Børsum 

Medlem Vakant 

  

Styret i Trondheim Høyre Radino Dizza Zulfi Mahendra 
  

Bystyregruppen Radino Dizza Zulfi Mahendra 

 Jørgen Berg 
 

Marie Husby Valland 

  

Unge Høyres Landsstyre Jørgen Berg 

  

Fylkestinget August Dybvad Grøntvedt 

 
 

Stortinget Mari Holm Lønseth 
  

 

 

 

 

 



2. Aktivitet i foreningen 

 

2.1 Arrangementer 

 

Utbruddet av COVID-19 har skapt store ringvirkningen og Trondheim Unge 

Høyre har heller ikke vært skjermet fra konsekvensene. Som følge av 

pandemien måtte vi tilpasse oss, styret satte som mål på starten av 

perioden at styret skal som hovedregel ha et arrangement for våre 

medlemmer i uken. Dette ble svært krevende som følge av virusutbruddet, 

men selv under nedstengningen i mars leverte vi for våre medlemmer. 

Tilbudene som vi arrangerte for våre medlemmer foregikk via Zoom og 

Facebook Live og et eksempel på et slikt medlemstilbud er at vi hadde en 

digital påskequiz for våre medlemmer.  

 

Etter sommeren når tiltakene ble lempet av myndighetene begynte 

arrangerte vi fysiske møter med svært strenge krav for å begrense en 

eventuell smitte. Etter at myndighetene har lempet på tiltakene har vi til 

sammen avholdt 8 arrangementer for våre medlemmer. 

 

2.3 Medlemmer 

 

Trondheim Unge Høyre hadde per 14 oktober 2020, 99 betalende 

medlemmer. Dette er en økning på 15 betalende medlemmer fra året før 

og er det høyeste antall betalende medlemmer som Trondheim Unge 

Høyre har hatt i de siste tre årene. Vi håper at den positive veksten som vi  

har hatt fortsetter videre!  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Folkevalgte 

 

Trondheim Unge Høyre har i denne perioden vært representert av 

følgende i Trondheim Bystyret og Trøndelag Fylkeskommune: 

  

Trondheim Bystyre  

Marie Husby Valland Fast plass 

Jørgen Berg Varaplass 
  

Trøndelag Fylkesting  

August Dybvad Grøntvedt Fast plass 

 

 

2.5. UHLs Eliteprogram 

 

 I denne perioden har ingen fra Trondheim Unge Høyre vært i 

eliteprogrammet. Styrets anbefaling er at det neste styret hjelper 

medlemmer med å søke seg til eliteprogrammet.  

 

2.6. Unge Høyres Landsmøte 

 

 Trondheim Unge Høyre var representert ved Radino Dizza Zulfi Mahendra, 

Isabella Kjos-Hanssen, Jørgen Berg, Knut Jørgen Kirkeberg, August Dybvad 

Grøndtvedt, Marie Husby Valland, Nicolas Wong og Joachim Lindgren for 

Unge Høyres 55. ordinære landsmøte. 

  

2.7 Trondheim Unge Unge var representert ved Jørgen Berg for Høyres 

Landsmøte 2020 

 

 

 

 



2.7. Sosiale og tradisjonelle media 

  

Trondheim Unge Høyre har i denne perioden vært svært synlig i sosiale 

medier og våre innlegg har hatt mange visninger.  Vår folkevalgt i Bystyret, 

Marie Husby Valland har vært svært aktiv i pressen og er en fast spaltist 

hos Nidaros. Videre anbefaler arbeidsutvalget at det neste styret jobber for 

at man får flere på trykk.  

 

2.8. Økonomi 

 

Trondheim Unge Høyre har svært god egenkapital. Trondheim Unge Høyre 

hadde per 14 oktober 2020, 54 597 kroner i egenkapital. Våre 

medlemsaktiviteter og arrangementer har i denne perioden vært finansiert 

av frifondsordningen. Trondheim Unge Høyre har i denne perioden fått 

mye bistand i regnskaps- og økonomihåndteringen av Jørgen Berg.  

 

2.9. Styremøter  

 

Arbeidsutvalget har totalt i denne perioden hatt 6 ordinære styremøter, 

hvorvidt et av de møtene var digital på grunn av virusutbruddet. 

Arbeidsutvalget hadde møter når det var behov for dette og hadde i 

mellomtiden meldingsutvekslinger når det var aktuell for å drøfte mindre 

saker.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Leders redegjørelse 

 

Jeg vil først og fremst takke styret og alle for det svært gode arbeidet for den 

nåværende perioden. For meg har det vært en veldig stor glede til å ha vært 

lederen for dette flotte laget, da vi startet med arbeidet for å forbedre Trondheim 

Unge Høyre hadde vi et godt lag og høy motivasjon. Jeg kan med glede si at 

både arbeidsmoralen og motivasjonen har vært høy gjennom hele perioden!  

For et år siden når dette arbeidsutvalget fikk tillit av fjorårets årsmøte til å tiltre var 

det absolutt ingen i arbeidsutvalget som skulle se for oss hvor annerledes 

perioden ville være. Vi hadde lagt planene klart i møterommet og vi ble enige om 

hvordan vi skulle jobbe for at Trondheim Unge Høyre skulle nå nye høyder, men 

så kom pandemien og vi måtte endre alt. Vi måtte være langt mer 

løsningsorienterte enn tidligere, blant annet satte vi et mål at vi fortsatt skulle 

tilby medlemstilbud og aktiviteter til våre medlemmer, selv om vi måtte bruke 

digitale hjelpemidler.  

 

Under nedstegningen i mars la vi planer for hvordan vi skulle gjenoppbygge 

Trondheim Unge Høyre og siden da har aktiviteten i foreningen holdt seg på et 

stabilt nivå, og det merkes også på medlemsmassen vår. Jeg kan med glede 

fortelle til alle dere for at for første gang på 3 år, så har vi endelig fått over 100 

betalende medlemmer!  

 

Gjennom mine 4 år i Unge Høyre har jeg opplevd både oppturer og nedturer, 

men best av alt er at de årene i Unge Høyre har for meg vært veldig lærerikt!  Det 

beste med Unge Høyre for meg vil og alltid vil være de menneskene, altså alle vi. 

Tusen takk for at jeg har fått æren til å ha vært deres leder i denne perioden og 

jeg vil ønske det nye styret masse lykke til med arbeidet som kommer!  

 

I all ærbødighet 

 

 

Radino Dizza Mahendra 



Styrets innstilling til årsmøtet: 

 

Møteleder: Knut Jørgen Kirkeberg 

Referent: Jørgen Berg 

 

Tellekorps: Radino Dizza Mahendra og Sanna Wigum-Karlsen   

Protokollunderskrivere: Isabella Kjos-Hanssen, Joachim Lindgren og Stian Rimol 

 

Valgkomite: 

Leder: Oda Solberg 

Medlem: Theresa Schei 

Medlem: August Dybvad Grøntvedt  

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet:  

 

Leder: Isabella Kjos-Hanssen 

1 Nestleder: Joachim Lindgren 

2 Nestleder: Marcus Klemetsen 

Medlem: Tord Tjora 

Medlem: Marie Husby Valland 

Medlem: Dina Cyvin 

 

Desisjon: 

Leder: Jørgen Berg 

Medlem: Johannes Berntsen Kirksæther  

 

Revisor: Kjetil Utne 

 

Ordenskollegiet: Ingen nye medlemmer 

 

 



Til Trondheim Unge Høyres lrsmøte 

Revisjon av forenlnøens reønskap for 2019 

Som valgt revi~or for Trondheim Ungr Høyre har jeg gMt gjennom bilagene, resultatregmkap og 

balanse fo r rPg nsk;i psårrt 2019. 

Regnskapet e1 fø1t pJ en god og ryddig måle. 

Ett er rev isor s mening gir resultatregnskap og balanse et godt uttrykk for foreningens økonomi i 

perioden. Jeg vri anbefa le at regnskapet for 2019 godkjennes av årsmøtet til Trondheim Unge Høyre. 

Trondheim, 13.10.2020 

Kjetil Utne 

Årsmøtevalgt revisor 



 

Høyres Studenterforening i Trondheim.  

Årsberetningen fra styret 2020/2021 

 

I perioden har det blitt arrangert betydelige flere aktiviteter kontra tidligere år. Både politiske 

skoleringer og sosiale arrangementer har vært på agendaen med blant annet konservativ pils, 

Min Minister med Torbjørn Røe Isaksen og politiske workshops. Ledertrio deltok på AU-

møte i januar, hvor det var fokus på organisasjonsbygging og status på de forskjellige 

lokallagene. Landsmøte ble avholdt 10-11 oktober der et nytt hovedstyre ble valgt nasjonalt. 

Vi er stolte av at vi i HSF Trondheim endelig har fått representasjon i sentralt!  

Videre så har HSFT har en stabil og god økonomi. Men på grunn av den betydelige økte 

aktiviteten som foreningen har drevet med kontra tidligere år og med de økonomiske 

utfordringene rundt Covid-19 så har det gått en betydelig sum fra de oppsparte midlene for å 

få foreningen opp på beina igjen! Men med disse midlene brukt så har vi også sett en 

eksplosiv vekst i medlemskap og aktive i foreningen. Vi har søkt frifond til de fleste 

arrangementene, da dette er vår primære inntektskilde. Øvrig finansiering er noe annen støtte 

samt kontingenter. 

Per 29. oktober 2020 har foreningen 81 betalendemedlemmer, kontra 63 betalendemedlemmer 

som det var 29 oktober 2019. Dette er en utrolig god utvikling og gjør oss veldig stolte. Det er 

stor sjanse for at vi når vårt endelige mål på 100 medlemmer. Totalt ordinært medlemstall er 

på 154 kontra fjoråret som var på 134, så det er derfor fullt mulig å få enda flere til å betale og 

øke antall betalende medlemmer ytterligere.  

Høyres Studenterforening i Trondheim gjennomfører vårt årsmøte den 14. november 2020, 

hvor det vil bli valgt et nytt styre som skal lede foreningen gjennom perioden fra 2020/2021. 

Innværende periode har følgende styre arbeidet for foreningen: 

Formann Erlend Eikeland Uthaug 

1. viseformann Nora Strømme 

2. viseformann Adelia Sofia Ingimundardottir 

Styremedlem Ola Martin Bjerke 

Styremedlem Daniel C. Ørnvik 

Styremedlem Synnøve Bjørseth Olsen 

Styremedlem Eirik Halvard Norseth 

I 2020 vil vi fortsette å ha stor aktivitet, være synlig på studiestedene og jobbe for å få økt 

medlemsmassen i Høyres Studenterforening i Trondheim. Vi gleder oss masse til videre 

samarbeid med hele Høyre-familien! 



                 Trondheim Senior Høyre 
    Årsrapport 2019/20 
 

1. Styrets sammensetning 
Leder   Niklaus Haugrønning valgt for 2 år 
Nestleder   Toril Strand   valgt for 1 år 
Kasserer   Arild B. Schei  ikke på valg 
Styremedlem Kari Fossum   valgt for 2 år 
Styremedlem  Trond Hofstad  valgt for 2 år 
Styremedlem  Lillian Krokum  valgt for 2 år 
Styremedlem Sverre Møller   ikke på valg 
Styremedlem  Rolf Røkke   ikke på valg 
Styremedlem  Dordi Bolkan  ikke på valg 
 
I og med at Klæbu Senior Høyre nå er en del av Trondheim Senior Høyre 
ble styret utvidet med ett ekstra medlem. 
 
Trondheim Senior Høyre avdeling Klæbu har eget styre.  
Dette styrets sammensetning 
Leder   Trond Hofstad 
Sekretær  Lillian Krokum 
Styremedlem Hans Ludvig Aune 
Styremedlem Elsa Jacobsen 
Styremedlem Bjørn Lukkedal 
1. vara  Brit Magnusson 
2. vara  Iver Jønland 
 
2. Revisorer 
Kjell Okkenhaug 
Tore Andreas Torp, vara 
 
3. Valgkomite 
Kristen Mo 
Eli Førde Aarskog 
Tore Andreas Torp 
 
4. Æresmedlemmer 
2018: Margit Bjørnerud 
2015: Otto Hammervold 



2012: Micael Birkeland 
2002: Christian Christiansen 
1996: Solveig Hjertrø 
1981: Karin Wiksen 
 
Medlemstallet er 149 
 
5. Styrets arbeid 
Styret har hatt 8 møter. Ett av disse møtene var fellesmøte med styret i 
avd. Klæbu. Det ble etter hvert en meget spesiell situasjon på grunn av 
Covid 19. Landet stengte ned i mars. Da vi pr. definisjon er i risikogruppen 
på grunn av vår alder, besluttet styret å avlyse/ utsette alle møter i regi av 
Trondheim Senior Høyre inntil videre. Alle planlagte medlemsmøter og 
politiske forum etter 13. mars ble utsatt. 
 
 
6. Årsmøtet 
Årsmøtet ble avholdt på Høyres kontor 19.11.2019 med 18 medlemmer 
tilstede. Fylkesleder og Bystyrerepresentant Michael Momyr innledet 
møtet med  betraktninger rundt den politiske situasjonen i det nye 
Bystyret. 
 
7. Medlemsmøter  
Det er gjennomført 2 medlemsmøter i Hornemannsgården. Øvrige 
planlagte møter er som kjent utsatt. 
 
4. desember 2019 
Planlagt julemøte avlyst på grunn av svært liten påmelding. 
 
5. februar 2020 
Temaet var «erfaringer så langt med den nye og større kommunen sett fra 
både Klæbu og Trondheim sin side». Jarle Martin Gundersen (SP) og 
Christianne Bauck Larsen (H) innledet. 29 medlemmer møtte. 
 
4.mars 2020 
Temaet var «Trønderen». Marvin Wiseth snakket om trønderen i 
forbindelse med utgivelsen av boka med samme navn. Ca. 30 medlemmer 
møtte. 
 
 



8. Politisk Forum 
 
25. februar 
Temaet var «øremerkede statlige midler til eldreomsorg» 
Rådmann i Stjørdal Kommune, Anne K. Slungård innledet, og det ble en 
god diskusjon etter dette. Ca. 20 medlemmer møtte. 
 
9. Senior Høyres landskonferanse 
Konferansen ble avholdt på Lillestrøm 13-14 februar 2020. 
Trond Hofstad og Gerd Wold representerte både Trøndelag Senior Høyre 
og Trondheim Senior Høyre. 
 
10.  Medlemskap 
Trondheim Senior Høyre er medlem av Pensjonistenes fellesorganisasjon 
i Trondheim (PFO) 
 
 
Trondheim 28. oktober 2020 
For styret 
Niklaus Haugrønning 
Leder 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRONDHEIM HØYRES VEDTEKTER – VEDTATT 6. JANUAR 2017 

Vedtekter Trondheim Høyre  
 
Basert på fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger, vedtatt av Høyres sentralstyre 28. februar 
1972, med endringer vedtatt siste gang 24. juni 2016.  

§ 1 Formål 
Trondheim Høyre, som er Høyres forening i Trondheim kommune, vil føre en konservativ 
fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme 
personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid. 
  
Foreningen er gjennom sin fylkesorganisasjon tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon, og skal følge opp 
de programmer og iverksette de planer som deres organer har vedtatt. 
  
Foreningen har ansvaret for Høyres totale politiske og organisatoriske arbeid i kommunen. 
  
Kommunestyregruppen har ansvar for arbeidet med de politiske sakene i kommunestyret, innenfor 
rammen av det vedtatte kommunestyreprogrammet og reglement for kommunestyregruppen. 

§ 2 Organisasjon 
Foreningens organer er styret, årsmøtet og nominasjonsmøtet. 
  
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg og fastsette dets arbeidsområde. 
  
Foreninger i Unge Høyre, Høyres Studenter og Senior Høyre som er godkjent i henhold til 
sideforeningenes egne vedtekter og organer er definert som Trondheim. Høyres sideforeninger. 
  
Årsmøtet i foreningen skal avholdes innen 1. desember hvert år. 
  
Nominasjonsmøtet for kommunevalget skal normalt avholdes innen 1. desember i mellomvalgår. 
  
Prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg skal gjennomføres i henhold til «Reglement for 
nominasjon på fylkesnivå» vedtatt av sentralstyret. 

§ 3 Medlemskap 
Alle innbyggere i kommunen som er enig i foreningens formål og som ikke er tilsluttet noe annet 
parti eller har sagt seg villig til å stå på en konkurrerende valgliste kan være medlemmer av 
foreningen. 
  
Medlemmer av godkjente foreninger i Unge Høyre eller Høyres Studenter er medlemmer av 
foreningen. 
Medlemmer av godkjent Senior Høyre-forening som er bosatt i kommunen er samtidig medlemmer 
av foreningen. 
  
Alle medlemmene må ha fylt 15 år. 
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Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosess, 
herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til valglister og kunne avgi 
stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter. 
  
Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende 
organer og å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og valglister. 
  
For å kunne delta ved prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til 
kommunestyrevalg og være valgbar som utsending til nominasjonsmøte på fylkesnivå, må man ved 
valget det nomineres til være stemmeberettiget i kommunen etter Valgloven. 
  
For å kunne oppnå denne rett kreves minst 4 ukers medlemskap og at kontingent er betalt før møtet 
begynner. Nye medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før møtet. Dette gjelder også 
medlemskap via godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter eller Senior Høyre. 
  
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter med tillits- eller folkevalgte verv i foreningen, må 
ha medlemskap i foreningen for å ha fulle rettigheter. 
  
Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter som gjennom sine medlemskap har tilknytning til 
to forskjellige kommuneforeninger, har kun stemmerett i den kommuneforeningen hvor de er 
registrert bosatt i folkeregisteret. 
  
Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være tilknyttet foreningen, kan få 
sitt medlemskap registrert direkte under fylkesorganisasjonen. En slik tilknytning gjør at man mister 
sin rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosessen i foreningen. 

§ 4 Arbeidsutvalg 
Hvis styret finner det hensiktsmessig, kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av følgende 
medlemmer: 
  

•       leder, 
•       nestleder(e), 
•       kommunestyregruppens leder og/eller ordfører, 
•       Senior Høyres leder, 
•       Unge Høyres leder, 

 Høyres Studenters leder 
  
Styret fastsetter arbeidsområde og fullmakter for arbeidsutvalget. 
  
Det skal føres beslutningsprotokoll fra alle møter og disse skal forelegges styret. 
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§ 5 Styret 
Styret representerer foreningen utad, og leder partiarbeidet i kommunen og er foreningens 
utøvende organ. 
  
Styret består av: 

•       leder, 
•       nestleder(e), 
•       og minst ett styremedlem valgt av årsmøtet, 
•       lederne av godkjente sideforeninger, 
•       ordfører, 
•       kommunestyregruppens leder, 
•       byrådsleder (eventuelt Høyres fremste byråd hvis man ikke har byrådsleder). 

  
I kommuner uten godkjente sideforeninger kan styret oppnevne kontaktpersoner med vara uten 
stemmerett. Styret kan også gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i sine møter uten stemmerett. 
  
Styret har ansvaret for: 

• å godkjenne foreningens årsregnskap med revisjonsberetning. 
• arbeidet med kommunevalgprogrammet etter de retningslinjer som er vedtatt for dette 

arbeidet 
• økonomiarbeidet i kommuneforeningen, i henhold til Høyres økonomireglement vedtatt av 

Høyres sentralstyre, herunder avleggelse av offisielt regnskap. 
• opplæringsarbeidet i kommuneforeningen. 
• planlegging og gjennomføring av kampanjer. 
• arbeidet med rekruttering og andre organisasjonsoppgaver i foreningen. 
• å følge opp programmer og iverksette planer vedtatt av fylkesorganisasjonen og Høyres 

Hovedorganisasjons organer. 
• å rapportere om økonomiske forhold i henhold til offentlige pålegg og Høyres reglementer. 
• at medlemsopplysninger behandles i henhold til Personvernloven og Høyres reglementer. 
• rammene for nominasjonsprosessen, herunder avgjøre bruken av kandidatavtaler og 

uravstemning blant medlemmene og om det skal gjennomføres tidligere nominasjon av 
ordfører og/eller byrådslederkandidat i et eget nominasjonsmøte. 

• å påse at nominasjonsprosessen følger «Reglement for nominasjonsprosesser». 
• å innstille på valgkomite til årsmøtet. 
• Styret oppnevner: 
• nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved 

kommunestyrevalg. 
• forhandlingsutvalg for kommunevalget bestående av representanter fra foreningen og den 

påtroppende kommunestyregruppen og fastsetter utvalgets mandat. 
• komiteer og utvalg som anses nødvendige. Alle komiteer og utvalg bør være slik sammensatt 

at de også dekker sideforeningenes interesser. 
  
Styret forbereder sakliste og innkaller til årsmøte, nominasjonsmøte og konstituerende møte i 
kommunestyregruppen. 
  
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
  
Det skal føres beslutningsprotokoll fra alle møter. 
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§ 6 Årsmøtet 
Årsmøtet holdes innen 1. desember og innkalles med minst 3 ukers varsel. 
  
Tid og sted for årsmøtet sammen med sakliste skal som minimum bekjentgjøres via foreningens 
hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer 
uten registrert e-postadresse. Foreningens vedtekter skal være tilgjengelig på foreningens 
hjemmesider. 
  
Årsmøtet bør holdes for åpne dører. Møtet avgjør selv dette spørsmål. Forslag og saker som ønskes 
behandlet, må være sendt styret senest 2 uker før møtet. 
Årsmøtet behandler: 

• styrets beretning inklusiv rapport fra sideforeningene. Herunder også status for 
opplæringsarbeidet. 

•       den politiske situasjon i kommunen. 
•       rapport fra kommunestyregruppen herunder regnskap hvis gruppen disponerer egne midler. 
•       siste avlagte årsregnskap med revisjonsberetning ved å ta dette til orientering. 
•       saker som fylkesstyret eller sentralstyret forelegger 
•       arbeidsmål for den neste perioden 
•       valgkomiteens innstilling på valg av: 

-        leder, 
-        nestleder, 
-        styremedlemmer, 
-        vararepresentanter til styret, 
-        2 revisorer blant medlemmene eller 1 autorisert revisor, 
-        utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte, 
-        styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte. 

 
Styret fremlegger for årsmøtet regnskapsrapport for perioden fra 1. januar til siste månedsslutt før 
årsmøtet og budsjett for det kommende år. (Årsmøtet tar disse til orientering). 
  
Leder, nestleder, styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år i valgåret. 

Eller 
Leder, nestleder og styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år slik at tilnærmet halvparten trer ut 
hvert år, første gang ved loddtrekning. 
  
Det velges vararepresentanter hvert år. Sideforeningenes nestledere er vararepresentanter til styret. 
  
Hvis et årsmøtevalgt medlem i styret fratrer i løpet av det første året, gjennomføres det 
suppleringsvalg for ett år på det første ordinære årsmøtet. 
  
Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis minst ett 
tilstedeværende medlem forlanger det. 
  
Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har 
oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som 
oppnådde flest stemmer. 
  
Når det er valg på flere tillitsvalgte under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning, må det 
på hver stemmeseddel stemmes på det antall kandidater som skal velges. I tilfelle stemmelikhet 
foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres utfallet ved 
loddtrekning. 
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§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøtet kan innkalles med minst 2 ukers varsel hvis Styret finner det nødvendig, hvis 
1/4 av foreningens bekreftede medlemmer forlanger det, eller hvis Fylkesstyret eller Sentralstyret 
beslutter det. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter 
etter §3. 
  
Tid og sted for ekstraordinært årsmøte sammen med sakliste og lover skal som minimum 
bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger 
og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse. 
  
Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle sakene som er varslet i innkallingen. 

§ 8 Nominasjon, nominasjonsmøtet, 
forhandlinger og konstituering av 
kommunestyregruppen 
Styret oppnevner nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved 
kommunestyrevalg. Jfr §6. 
  
Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og fremlegge for nominasjonsmøtet en 
fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste. 
  
Avtaler om listesamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan pålegge 
foreningen slike samarbeidsavtaler. 
  
Nominasjonsmøtet skal normalt holdes innen 1. desember i mellomvalgåret, og innkalles med minst 
3 ukers varsel. Møtet holdes for åpne dører. 
  
Tid og sted for nominasjonsmøtet skal som minimum bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, 
ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert 
e-postadresse. 
  
Ved stortingsvalg og ved fylkestingsvalg avgir styret innstilling overfor medlemsmøtet på valg av 
nominasjonsutsendinger, og fremmer forslag på kandidater. 
  
Dersom det avdekkes alvorlige brudd på «Reglement for nominasjonsprosesser», og disse brudd blir 
bekreftet av Høyres Hovedorganisasjon, kan 1/4 av foreningens bekreftede medlemmer kreve at det 
innkalles til ekstraordinært nominasjonsmøte. Fylkesstyret eller sentralstyret kan også i alvorlige 
tilfeller, hvor den feil som er begått har avgjort nominasjonsmøtets utfall, beslutte å innkalle til 
ekstraordinært nominasjonsmøte. 
  
Snarest mulig etter et kommunestyrevalg og før første møte i kommunestyret skal styret i samråd 
med ordførerkandidaten/gruppelederkandidaten innkalle til konstituerende møte i 
kommunestyregruppen for valg av gruppestyre, vedtagelse av gruppens reglement, godkjenning av 
eventuelle forhandlingsresultater med andre partier og forslag på disponering av gruppens 
medlemmer. 
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§ 9 Suspensjon 
Styret kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra alle verv i Høyre som følge av å 
være folkevalgt eller tillitsvalgt for 3, 6 eller 12 måneder når; 
  

1.     Folkevalgt medlem av gruppen har brutt med gruppens reglement 
2.     Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad. 
3.     Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre. 
4.     Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3. 

  
Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til fylkesstyret for endelig vedtak. 
  
Suspensjonsvedtaket gjelder alle verv i foreningen. 
 

 § 10 Eksklusjon 
Styret kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer når medlemmet; 
  

1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres 
formålsparagraf. 

2. Ved sin handlemåte har påført Høyre vesentlig skade utad eller innad, eller forbrutt seg mot 
Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre. 

3. Er medlem av annet politisk parti 
4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3. 

  
Medlemmer som stiller seg til disposisjon eller er nominert på en konkurrerende valgliste vil 
automatisk miste sitt medlemskap i foreningen. 
  
Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til fylkesstyret og videre til sentralstyret. 
  
Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideforeninger. Vedtaket kan ikke 
omgjøres før minst tre år har gått. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin forening om å bli tatt 
opp som medlem. 
 
 

§ 11 Administrasjon 
Årsmøtet kan beslutte å opprette sekretariat for foreningen. Sekretær ansettes av styret etter 
innstilling fra fylkesstyret. Sekretæren er administrativt underlagt fylkessekretæren. Spørsmål om 
ansattes lønns- og arbeidsvilkår kan forelegges fylkesorganisasjonen til uttalelse. 

§ 12 Vedtektsendringer 
Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. 
  
Avvikelser fra «Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger» må godkjennes av Høyres 
lovkomité. 
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§ 13 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan kun skje etter vedtak i fylkesstyret. 
  
Foreningens midler og arkiv overlates til fylkesorganisasjonen ved oppløsning. 
 




