
Styrets årsberetning for AUF i Troms 2016 

Innledning 

2016 har vært et bra år for AUF i Troms på flere områder. Vi har hatt et år med et godt 
medlemstall, vellykkede kurs og et godt landsmøte. Organisasjonen har jobbet godt 
sammen for å ta AUF i Troms til nye høyder. Likevel er det som tidligere flere små lokallag 
som sliter med aktivitet. Årsberetningen vil i hovedsak ta for seg hendelser og utviklinger i 
fylkeslaget i året som har gått. 
 

1. Fylkesstyret: 

 Det følgende fylkesstyret ble valgt ved årsmøtet i kommunestyresalen i Tromsø 14.02.16: 

Verv Innehaver 

Fylkesleder Eirin Kristin Kjær 

Politisk nestleder Brynjar Andersen Saus 

Organisatorisk nestleder Malin Bredahl Woll 

1. styremedlem - ansvar miljø Adrian Traasdahl 

2. styremedlem - ansvar internasjonalt May-Britt Simonsen 

3. styremedlem - ansvar skole og 

arbeid 

Nicklas Johansen 

4. styremedlem - ansvar likestilling Hilde Solli 

1. vara - ansvar kultur og idrett Tor-Arne Nerdal 

2. vara Maren Irene Gåre Bakkevoll 

3. vara Nikolai Hagensen Eide 

4. vara Lise Bente Davis Norbye 
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5. vara Karoline Olsen Stensland 

6. vara Aleksandra Seljeseth 

 
Da May-Britt Simonsen trakk seg fra alle sine verv 17.04.16, rykket Maren Irene Gåre 
Bakkevoll opp og overtok hennes verv som 2. styremedlem og likestillings- og 
inkluderingsansvarlig. Maren overtok også lokallagsansvaret May-Britt hadde.  
 
I årsmøteperioden har fylkesstyret totalt hatt 12 ordinære møter og behandlet 102 saker. I 
tillegg har det vært flere mindre møter med begrenset saksliste og tidsramme. 
  
Styrets hovedoppgave har vært behandling av politiske og organisatoriske saker, arbeide 
opp mot Arbeiderpartiets fylkeslag i Troms, arrangere kurs, planlegge Troms sin deltagelse 
på landsmøtet, samt være et bindeledd mellom sentralleddet og lokallagene i organisasjon. 
 
Konstitueringen av fylkesstyret ble avholdt på kontoret i Tromsø i Vestregata 36 den 
27.-28. februar 2016. Styret har ført en praksis med at alle vara møter med full forslags- og 
talerett. 
  
Styret har hatt fokus på å øke den politiske aktiviteten i fylket, oppstart av nye lokallag, 
styrke organisasjonen AUF i Troms, i tillegg til å øke medlemsmassen i tråd med 
årsmøtevedtak.  
 

3. Organisasjon 

Gjennom perioden har det vært viktig for styret å gjenoppbygge aktiviteten i alle våre 
lokallag. Flertallet av lokallagene har vært eller blitt aktive og har hatt jevnlige møter i 
perioden. Dessverre er det noen av de mindre lokallagene som har utfordringer knyttet til 
aktivitet. Styret har satt ekstra fokus på samarbeidet hos lokallagene med felles kurs, møter 
og lignende, dette har fungert svært godt og det har bidratt til ekstra aktivitet hos 
lokallagene.  
 
Som et virkemiddel i å få mer aktivitet i lokallagene arrangerte fylkesstyret en 
lokallagsturne. Fra slutten av september til midten av november besøkte man mange av 
lokallagene i form av skolebesøk, medlemsmøter ol. Dette bidro til flere medlemmer i form 
av verving, gjenoppstart av lokallag og mer aktivitet generelt.  
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4. Lokallagene 

AUF i Troms har 16 lokallag som bidrar til aktivitet og politikk i hele fylket. Yttersia AUF ble 
opprettet i 2016 og har blant annet arrangert en “Yttersia-dag” for fylkesstyret. Nordreisa 
AUF, Harstad AUF og Svalbard AUF er noen lokallag som blant annet har startet opp med 
aktivitet igjen og fått mange nye medlemmer. Styret har fokusert på å holde aktivitet i alle 
lokallag, og at lokallag sammen skal avholde møter, kurs og samlinger. Dette for å øke det 
generelle aktivitetstilbudet til våre medlemmer. Det har vært stor fokus på besøk til 
lokallagene, noe som har gitt mer engasjement og aktivitet blant medlemmene.  
  
Flere av lokallagene har arrangerte samlinger for hele fylket, eller for flere lokallag i 
regionen. Styret vil særlig fremheve lokallagene Tromsø og Salangen som blant annet har 
arrangert kurs for hele fylket og dermed bidratt til økt aktivitet i sin region og for fylket 
forøvrig.  
  
AUF i Troms har jevnt over sterke lokallagsledere med gode og engasjerte medlemmer 
rundt seg, som også evner å utnytte lokallagenes potensiale til det fulle. Lokallagene har 
hatt gode ressurser til disposisjon i perioden. 
  
Fylkesstyret takker alle de gode lokale kreftene i organisasjonen. Det er disse som gjør AUF 
engasjert og lokallagene aktive, slik at AUF blir rustet for framtida.  
  

5. Medlemmer 

AUF i Troms har over flere år hatt en solid medlemsmasse. Fylkeslaget har jobbet hardt 
med medlemstallet gjennom hele året, noe som har gitt et godt medlemstall, men dessverre 
ingen øking. I utgangen av året var AUF i Troms hele 720 medlemmer, som er 7 
medlemmer færre enn året før. Det er et godt medlemstall, selv om målsettingen var 
ganske mye høyere med 850 medlemmer. AUF i Troms er fortsatt blant topp 5 av 
fylkeslagene i landet, har nest flest medlemmer basert på folketall og alle som har gjort en 
ekstra innsats i vervingen fortjener ros.  

  

6. Nasjonale kurs og sommerleir 

9.-10. april 2016 arrangerte AUF sentralt en folkevalgtkonferanse for alle folkevalgte 
AUFere i landet. Troms sendte to deltagere på denne konferansen; Mathias Johansen og 
Nesima Mohammed.  
 
På SMIL-skoleringen sendte AUF i Troms tre deltakere; Nicklas Johansen, Adrian Traasdahl 
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og Hilde Solli. Skoleringen ble avholdt 22.-24.april på Utøya. Deltakerne som ble sendt fra 
Troms meldte fra om en god skolering på deres politiske ansvarsområder.  
 
Også i år ble det arrangert sommerleir på Utøya. På selve sommerleiren var det 29 
deltakere og 2 ansatte fra Troms. Som vanlig hadde Troms mange dyktige folk i 
arbeidsgjengen. AUF i Troms hadde eget tema med egne aksjoner under sommerleiren. 
Temaet for leiren var Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Fylkeslaget fikk sammen med 

Nordland og Finnmark besøk av Jonas Gahr Støre. Leder, Eirin Kristin Kjær, fikk taletid i 

bakken og brukte dette til å snakke om LoVeSe. Hun fikk masse skryt for sitt innlegg. 
 

7. Fylkeskurs 

Målet for 2016 var å avholde fire + tre kurs og målet på antall kursdeltakere var 350. 
Fylkesstyret har stått for fem kurs inkludert en lokallagsledersamling, i tillegg til to kurs 
arrangert av lokallagene for hele fylkeslaget, noe som bringer det totale antallet fylkeskurs 
opp til sju. Antall kursdeltakere i 2016 var 391, hvorav 161 var deltagere på VM på Heia , et 
tall styret er svært godt fornøyd med. Styret mener ordningen hvor også lokallagene står 
for kurs og skoleringer for hele fylket er et veldig positivt tilskudd til aktivitet i fylket.  
 
Fylkeslaget avholdte følgende kurs: 

Årsmøtekurs 
SMIL-kurs 
Lokallagsledersamling 
Høstkonferanse 
Julekurs 

Lokallagene avholdte følgende arrangementer: 
VM på Heia (Salangen) 
Superkurs (Tromsø) 

 

8. Landsmøte 

Fra 13.-16. oktober 2016 arrangerte AUF sitt 55. ordinære landsmøte i Samfunnssalen i 
Oslo. AUF i Troms deltok 18 delegater fordelt på 7 forskjellige lokallag og to fra landsstyret. 
Troms hadde én delegat mer enn i 2014. På landsmøtet gikk Tor-Martin Bensnes 
Torbergsen ut av sentralstyret etter to år med veldig god innsats for Troms.  Marta Hofsøy 
ble valgt inn i det nye sentralstyret.  

 

AUF i Troms klarte også i år å markere seg sterkt fra talerstolen. Ni av delegatene fra 
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Tromsø var på talerstolen fordelt på fire debatter. Troms fikk mye skryt for talene og 
innsatsen generelt under landsmøte. 
 
Vårt viktigste gjennomslag på landsmøtet var at vi fikk endret AUFs vedtekter til å si at AUF 
er en feministisk organisasjon. Det fikk stort flertall og var den viktigste saken for AUF i 
Troms på landsmøtet. I tillegg fikk AUF i Troms blant annet gjennomslag for 
utdanningskrav til ungdom i NAV og at det skal innføres en matkastingslov. For noen år 
siden foreslo AUF i Troms en digitale helsesøstertjeneste. På årsmøtet i 2016 lovet Jonas 
Gahr Støre og innføre dette hvis Arbeiderpartiet vinner valget i 2017. 
 

9. Representasjon 

AUF i Troms har i 2016 hatt god representasjon både i AUFs organisasjon og 
Arbeiderpartiet, men også i folkevalgte organer. 

Organ Representanter 

AUFs sentralstyre Tor-Martin Bensnes Torbergsen. Etter landsmøtet: 

Marta Hofsøy 

AUFs Landsstyre Eirin Kristin Kjær, Brynjar Andersen Saus, Malin 

Bredahl Woll og Adrian Traasdahl 

AUFs 

fylkessekretærkonferanser 

Christine Marie Holmgren  

AUFs SMIL-kurs Adrian Traasdahl, Hilde Solli og Nicklas Johansen 

AUFs Internasjonale 

prosjekter 

Eirin Kristin Kjær 

Styret i Troms Arbeiderparti Marta Hofsøy, Eirin Kristin Kjær, Brynjar 

Andersen Saus og Malin Bredahl Woll 

Arbeidsutvalget Troms Ap Eirin Kristin Kjær 

AUFs folkevalgtkonferanse Mathias Johansen og Nesima Mohammed.  
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Nominasjonskomitéen til 

Troms Ap 

Katarina Goldfain Johnsen 

AUFs nasjonale 

programkomiteer 

Iris Sandholt og Thomas Birkeland. 

Tromsø Kommunestyre Brage Larsen Sollund, Marta Hofsøy, Tonje 

Randisdatter Tunstad, Astrid Sylte. Vara: Marius 

Johan Jensen, Esben Hoås Rygg, Martine Lødding, 

Iril Gausdal Johansen.  

Balsfjord Kommunestyre Eirin Kristin Kjær. Vara: June Mari Kjær, Henriette 

Andreassen, Andrine Fredriksen.  

Kvænangen kommunestyre Eirik Losnegaard Mevik 

Bardu kommunestyre Mari Siljebråten, Hanne Linaker. Vara: Keth 

Bjørnsen 

Lavangen kommunestyre Vara: Elise Marlen Olsen, Tor-Arne Nerdal, 

Henriette Elisabeth Myrseth. 

Kåfjord Kommunestyre Lisa Katrine Mo. Vara: Stian Bakkevold.  

Målselv kommunestyre Steffen Jakobsen, Siri Marie Sandbakken. Vara: 

Mathias Johansen, Mari Schøill Eriksen, Oda 

Hanssen, Aurora Sofie Olsen.  

Karlsøy kommunestyre Vara: Markus Gabrielsen 

Harstad kommunestyre Nesima Hussen Mohammed. Vara: Ingeborg Linnéa 

Mejland Hansen, Frida Victoria Digre Vang.  

Salangen kommunestyre Malin Bredahl Woll, Maia Gartland Hoff, 
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Tonje-Helén Gundersen. Vara: Maria Bjerkmo Dahl.  

Berg kommunestyre Nicklas Johansen 

Gratangen kommunestyre Trond-Agnar Eilifsen  

Troms Fylkesting Trond Agnar Eilifsen, Mari Siljebråten, Hanne 

Linaker, Tor-Martin Torbergsen, Cecilie Myrseth 

Sametinget Lisa Katrine Mo 

  

10. AUF i Troms og Troms Arbeiderparti 

AUF i Troms har møte- og forslagsrett i Troms Arbeiderpartis styre og i fylkestingsgruppa. 
Det er viktig for oss at våre representanter skal være ungdommens talerør inn i partiets 
organer. 
 
På årsmøtet, representantskap og andre parti-arrangementer var det mange unge og 
dyktige AUF-ere som var på talerstolen og satte preg på debattene og gjorde en jobb i 
redaksjonskomitéer. 
 
Samarbeidet mellom AUF i Troms og Troms Arbeiderparti er svært godt. Vi har en god 
informasjonsflyt, og det er mange representanter som AUF i Troms har tillit til i partiet. Vi 
setter stadig dagsorden hos Troms Arbeiderparti, spesielt i de sakene vi ønsker at partiet 
skal ta de unges behov på alvor. AUF i Troms fikk vedtatt en rekke AUF-saker på årsmøtet 
og vant saken om nei til konsekvensutredning av LoVeSe på representantskapet i 
november.  
 
I nominasjonen til stortingsvalget var AUF representert i nominasjonskomitéen med 
Katarina Goldfain Johnsen. Da lista ble vedtatt på nominasjonsmøtet 27.november hadde 
AUF fått inn ungdomsrepresentanter på 4. og 8. plass, noe man er svært fornøyd med. Eirin 
Kristin Kjær står 4. plass og Marta Hofsøy på 8. plass. 
 

11. Årsberetning for SMIL-områdene 
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Skole og arbeid 
Miljø 
Internasjonalt  

Likestilling- og inkludering 

Disse beretningene legges ut i eget vedlegg 
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