
Styrets årsberetning for AUF i Troms 2017 

Innledning 

2017 har vært et bra år for AUF i Troms på flere områder. Vi har hatt et år med god 
aktivitet, vellykkede kurs og en god skolevalgkamp. 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 12.02.17: 

Verv Innehaver 

Fylkesleder Brynjar Andersen Saus 

Politisk nestleder Maren Irene Gåre Bakkevoll 

Organisatorisk nestleder Malin Bredahl Woll 

1. styremedlem - ansvar miljø Kristian Fagerli 

2. styremedlem - ansvar skole og arbeid Aleksandra Seljeseth 

3. styremedlem - ansvar internasjonalt Atle Lien 

4. styremedlem - ansvar likestilling Demitu Mohammed 

1. vara - ansvar kultur og idrett Karoline Olsen Stensland 

2. vara Brage Bårdsen 

3. vara Louise Gustafsson 

4. vara August Sebulonsen 
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5. vara Rikke Amalie Sætran 

6. vara Øyvind Fæste 

 
I årsmøteperioden har fylkesstyret totalt hatt 12 ordinære møter og behandlet 110 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 valgkamp, 
samt være et bindeledd mellom sentralleddet og lokallagene i organisasjon. 
 
Konstitueringen av fylkesstyret ble avholdt på kontoret i Tromsø i Vestregata 36 den 
24.-25. februar 2017. 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, oppfølging av lokallag, 
styrke organisasjonen AUF i Troms, i tillegg til å drive valgkamp med og på vegne av Troms 
Arbeiderparti.  
 

3. Organisasjon 

Gjennom perioden har det vært viktig for styret å gjenoppbygge aktiviteten i alle våre 
lokallag.. Dessverre er det flere av de mindre lokallagene som har utfordringer knyttet til 
aktivitet. Styret har lagd en strategi for å løfte opp lokallag som ikke har oppnådd den 
ønskelige mengden aktivitet i løpet av året.  
 
Som et virkemiddel i å få mer aktivitet i lokallagene har fylkesstyret besøkt flere lokalalg i 
vårkampanjen, valgkampen og verve innspurten. I januar har fylkesstyret brukt mye energi 
på å ha møter i flere av lokallag hvor aktiviteten har vært nede. Dette bidro til flere 
medlemmer i form av verving, gjenoppstart av lokallag og mer aktivitet generelt.  
 
Fremover ønsker fylkesstyret å bygge opp de mindre lokallagene ved å ha flere arenaer for 
møter mellom fylkesstyret og lokallag og mellom lokallagene. Dette har møtt positivt 
respons og skapt optimisme i flere lokallag som har ligget nede.  
 

4. Lokallagene 

AUF i Troms har 16 lokallag som bidrar til aktivitet og politikk i hele fylket. Styret har 
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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 Harstad som har vært vert for 
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, men dessverre ingen økning. I utgangen av året var 
AUF i Troms 621 registrerte medlemmer pluss 22 medlemmer som ble vervet i 2017, men 
som ikke ble registrert før årets slutt og som derfor ikke ble telt med i det offisielle 
medlemstallet.  Dette er en nedgang på rundt 100 medlemmer fra året før. Det er likevel et 
godt medlemstall, selv om målsettingen var ganske mye høyere med 850 medlemmer. 
Troms er fortsatt et av fylkeslagene med høyest medlemstall i forhold til befolkningstall. 
Alle som har gjort en ekstra innsats i vervingen fortjener ros.  

  

6. Nasjonale kurs og sommerleir 

13-15. Januar 2017 deltok AUF i Troms på nasjonal valgkampkonferanse på Hamar. Det 
deltok 19 stk fra fylket. Der ble vi godt skolert for valgkampen vi hadde i vente. 
 
31. mars - 1. april var det konferanse for AUFs folkevalgte i Oslo. Der deltok Maia Gartland 
Hoff fra Troms som er folkevalgt i Salangen kommune.  
 
På SMIL-skoleringen sentralt for å skolere våre SMIL-ansvarlige  sendte AUF i Troms fire 
deltakere; Kristian Fagerli, Aleksandra Seljeseth, Atle Lien og Demitu Mohammad.. 
Skoleringen ble avholdt 28. - 30. mars  på Utøya. Deltakerne som ble sendt fra Troms 
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meldte fra om en god skolering på deres politiske ansvarsområder.  
 
Også i år ble det arrangert sommerleir på Utøya. På selve sommerleiren var det 26 
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 Tog til Nord-Norge. Fylkeslaget fikk sammen med Nordland og 
Finnmark besøk av Jonas Gahr Støre.  
 
Valgkamp på gikk hele høsten over hele fylket. Fra de første skoledebattene i Troms til 
slaget midnatt 11. september sto AUF´ere på natt og dag for å forsøke å vinne valget.  
 
6.-7. Oktober var det studentkonferanse i Oslo. Maren Gåre Bakkevoll, Linn Bruholt, 
Brynjar Andersen Saus og Adrian Traasdahl deltok på vegne av AUF i Troms. Alle 
deltakerne går på Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet.  
 
 
 
 

7. Fylkeskurs 

Målet for 2017 var å avholde fem + 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 2017 var 371, hvorav 120 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 
Valgkamp Kick-Off 
Høstkonferanse 
Julekurs 

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

 

8. Valgkamp 

4 
 



I 2017 var det igjen duket for en ny valgkamp, denne gangen var det stortinget som skulle 

vinnes. Målingene begynte tidlig og det var mye positivt ute i de fleste kommune i Troms, 

og ikke minst var det gode målinger på nasjonal basis. Dette bildet endret seg dessverre 

utover året og Arbeiderpartiet falt kraftig på målingene utover året. 

 

Vi skolerte oss for nye skolevalg, en intens skolevalgkamp som gikk veldig bra for AUF i 

Troms. Brynjar Andersen Saus, Marta Hofsøy, Eirin Kristin Kjær, Aleksandra Seljeseth og 

Maren Irene Gåre Bakkevoll satt i skoledebatter for AUF i Troms. Vi endte opp øverst og var 

den klare vinneren av skolevalget i Troms, med 25,4% - som var større enn FrP og Høyre til 

sammen. Et resultat vi var veldig fornøyde med og som var med på å bidra til et fantastisk 

tall nasjonalt, der AUF vant hele skolevalget i hele landet og i samtlige fylker.  

 

AUFere over hele fylket drev valgkamp sammen med sine kommuneparti, og det var bare 

positive tilbakemeldinger. AUF var en av de viktigste valgkampdriverne i valgkampen i 

2017. 

 

Arbeiderpartiet ble største parti i fylket og fikk inn to personer på Stortinget. Cecilie 

Myrseth og Martin Henriksen representerer når Arbeiderpartiet på Stortinget for Troms. 

Eirin Kristin Kjær var AUF sin kandidat og sto på 4 plass på listen.  

 

Til slutt fikk Høyre og Frp fortsette i regjeringen nå også sammen med Venstre. Regjeringen 

ble svekket etter valget og dette har gitt AP i opposisjon større spillerom for å vinne 

enkelte politiske seiere. 

 
 

9. Representasjon 

AUF i Troms har i 2017 hatt god representasjon både i AUFs organisasjon og 
Arbeiderpartiet, men også i folkevalgte organer. 

Organ Representanter 

5 
 



AUFs sentralstyre Marta Hofsøy 

AUFs Landsstyre Brynjar Andersen Saus, Malin Bredahl Woll, Maren 

Irene Gåre Bakkevoll, Kristian Fagerli og Marta 

Hofsøy 

AUFs 

fylkessekretærkonferanser 

Thomas Birkeland 

AUFs SMIL-kurs Kristian Fagerli, Aleksandra Seljeseth, Atle Lien og 

Demitu Mohammed  

AUFs Internasjonale 

prosjekter 

Maren Irene Gåre Bakkevoll 

Styret i Troms Arbeiderparti Marta Hofsøy Brynjar Andersen Saus og Maren 

Irene Gåre Bakkevoll 

Arbeidsutvalget Troms Ap Brynjar Andersen Saus 

Troms Arbeiderparti 

valgkamputvalg 

Brynjar Andersen Saus 

Troms Arbeiderparti 

Valgkomite  

Eirin Kristin Kjær og Brynjar Andersen Saus  

AUFs nasjonale 

programkomiteer 

Brynjar Andersen Saus og Marta Hofsøy 

Tromsø Kommunestyre Brage Larsen Sollund, Marta Hofsøy, Tonje 

Randisdatter Tunstad.  

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

Andreassen, Andrine Fredriksen.  
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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, 

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, Eirin Kristin Kjær 

  

10. AUF i Troms og Troms Arbeiderparti 

AUF i Troms har stemmerett og møte- og forslagsrett i Troms Arbeiderpartis styre og i 
fylkestingsgruppa. I tillegg har AUF i troms hatt plass i arbeidsutvalget for Troms AP og i 
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valgkamputvalget. Det er viktig for oss at våre representanter skal være ungdommens 
talerør inn i partiets organer. 
 
På 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 
representantskap. 
 
 

11. SMIL 

Skole og arbeid 

 

Aleksandra Seljeseth har vært skole- og arbeidsleder i årsmøteperioden 2017/2018. Våren 

2017 ble det arrangert SMIL-skolering for alle SMIL-ledere på Utøya hvor alle fikk grundig 

skolering på sitt ansvarsområde og ble kjent med andre SMIL-ansvarlige i AUF. Informasjon 

fra sentralt har vært lett å få tak i og terskelen for å stille spørsmål har vørt lav. 

De SMIL-ansvarlige i Troms arrangerte SMIL-kurs i Tromsø 6-7 mai. Hvor medlemmer ble 

skolert på skole, arbeid og skatt av innleder fra sentralstyret i Elevorganisasjonen Sarah 

Solem og skole- og arbeidsleder Aleksandra Seljeseth. Skoleringen gikk ut på både innledning 

og en praktisk del hvor medlemmer fikk engasjert seg. 

2017 var et valgkampår, så naturlig nok sto skole og arbeid høyt på agendaen. AUF jobbet 

mye med å fronte politikken vår på begge feltene noe som resulterte i et historisk godt 

skolevalgresultat. AUF i Troms har kontinuerlig drevet arbeid med temaene og hatt flere 

medlemsmøter i både Tromsø og Harstad om temaene. Det har også vært bolker om skole på 

kurs arrangert av AUF i Troms ellers i løpet året også. 

På årsmøtet i år skal AUF i Troms vedta et Kunnskapsmanifest, som det har blitt lagt mye 

grundig arbeid lagt ned i. Aleksandra Seljeseth har ledet arbeidet i manifestkomiteen som har 

arbeidet mye med dokumentet opp mot årsmøtet. Manifestet har blitt utformet med god dialog 

med elevråd, elevorganisasjonen, sos-dem og selvfølgelig lokallag og medlemmer i AUF i 
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Troms. 

For AUF i Troms vil skole og arbeid alltid være viktige kampsaker og felt hvor det skal 

utarbeides mye ny politikk både nå og i fremtiden. 

 

 

Internasjonal ressursgruppe 

 

Atle Lien har vært medlem av den internasjonale ressursgruppen i årsmøte perioden 

2017/18. Våren 

2017 ble det arrangert SMIL-skolering for de SMIL-ansvarlige på Utøya hvor vi ble skolert 

på vårt 

ansvarsområde og ble kjent med de ander SMIL-ansvarlige i AUF. Det har vært enkelt å få 

tak i 

medlemmer av sentralstyret for spørsmål, oppklaringer og informasjon, og de har gitt svar 

i god tid. 

De SMIL-ansvarlige i Troms arrangerte SMIL-kurs i Tromsø 6.-7. mai. Her ble medlemmene 

skolert i 

nordisk politikk av tidligere stortingsrepresentant Bendiks Harald Arnesen, og i 

internasjonal 

likestilling av internasjonalt ansvarlig i fylkesstyret, Atle Lien. Skoleringen var 

hovedsakelig et 

foredrag, med en mindre diskusjon etterpå. 

På sommerleiren på Utøya var det flere internasjonale gjester som IRG-gruppen skulle 

ivareta og 

tolke for. Deltakerne fra Troms fikk også besøk i leiren fra Hviterussland som fortalte om 

situasjonen i 

hjemlandet sitt, samt en kort beskrivelse av situasjonen i Palestina. 

Det var valgkamp i 2017, men internasjonal politikk ble trolig ikke like aktuelt som det 

burde vært. 
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Dersom man forsøkte å diskutere saker som bistand og internasjonal solidaritet, ble ofte 

temaet 

dyttet over på skatt, skole og helse i stedet. Likevel ble det en del givende diskusjoner med 

velgere 

og i alt gjorde AUF et brakvalg på skolevalget, selv om det gikk litt dårligere i selve valget. 

På høstkonferansen fikk vi besøk av Bheki Nkosi, som har flyktet fra diktaturet Swaziland. 

Han holdt 

en god presentasjon av situasjonen i sitt hjemland, og det holdt en givende samtale med 

deltakerne 

på kurset hvor man fikk satt seg litt inn i hva det faktisk innebærer å flykte og om hans 

personlige 

situasjon. 

På årsmøtet er det fremmet flere internasjonale saker, blant annet om våpeneksport, 

solidaritet og 

atomvåpenforbudet. Internasjonal politikk og solidaritetsarbeid vil alltid være viktig for 

AUF i Troms, 

og det må arbeides iherdig med å utjevne ulikheter og gi alle mennesker en sjanse. 

Fordi verden er ikke fattig, den er urettferdig. 

 

Likestilling og inkludering 

Demitu Hussen Mohammed har vært likestilling – og inkluderingsansvarlig i 

årsmøteperioden 2017-2018. Våren 2017 ble det arrangert SMIL-skolering på Utøya i 

regi av AUF sentralt, der alle SMIL-lederne fikk grundig opplæring i hvert sitt felt. 

Sentralt har bidratt med både informasjon, veiledning samtidig som de har stilt seg til 

disposisjon. 

I etterkant av skoleringen på Utøya, arrangerte de SMIL-ansvarlige kurs 6-7mai i 

Tromsø. På dette kurset ga Demitu Mohammed medlemmene en innføring i AUFs 

asyl – og innvandringspolitikk. I tillegg kom Eirik Schrøder som innleder fra 

sentralstyret. Begge innledningene utspilte seg i form av presentasjoner og 

workshop. 
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Etter at anklager og avsløringer av seksuell karakter, rettet mot Hollywood 

produsenten Harvey Weinstein fikk konsekvenser, ga det flere kvinner mot til å 

komme ut med sine egne historier under emneknaggen #metoo. Metoo-kampanjen 

har også fått følger her til lands. Sentrale politikere måtte forlate sine verv etter 

avsløringer om både seksuell trakassering, upassende oppførsel og 

grenseoverskridende adferd. Denne kampanjen avdekket et samfunnsproblem av 

maktmisbruk, og plassert skammen der den tilhører hjemme – hos 

gjerningspersonen. Vår organisasjon har også vær berørt av metoo – kampanjen. I 

AUF skal vi fortsette å jobbe for at alle kan føle seg ivaretatt, og at ingen må noen 

gang si «metoo» igjen. 

 

Årsberetning Miljø- og klima 

 

I årsperioden 2017/2018 Har Kristian Fagerli vært miljø- og klimaansvarlig for AUF i Troms. 

Ved periodens start ble det i regi av AUF sentralt arrangert en SMIL-skolering for alle 

SMIL-ansvarlige 

fra alle fylkeslag. På denne skoleringen møtte representanter fra alle fylkeslag i AUF og det ble 

gjennomført grundige kursing internt i alle gruppene. AUF nasjonalt har gjennomført mye ny 

politikk 

i denne årsmøteperioden i tillegg til en rekke aksjoner for å sette fokus på både store og små 

miljøsaker. 

Uken etter SMIL-skoleringen på Utøya arrangerte alle Troms sine SMIL-ansvarlige kurs på 

Tromstun 

skole. På dette kurset ble det invitert innledere for å snakke om forskjellige deler av temaene AUF i 

Troms skulle jobbe videre med i året som kom. Under temaet miljø- og klima holdt Ragni Løkholm 

Ramberg og Kristian Fagerli innledning om hvilke både store og små tiltak som kan og må gjøres i 

tillegg til plast, og hvilken virkning dette har på miljøet rundt oss. 

I året som har gått har en rekke forskjellige miljøsaker preget både nyhetsbildet i tillegg til AUF i 

Troms sitt daglige arbeid. På årsmøtene til både Troms Arbeiderparti og Arbeiderpartiet nasjonalt 

ble 

viktige saker som billigere kollektivtransport og økt forskning på tiltak som kan gjøres for å 

begrense 
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miljøskadene vedtatt. I tillegg til dette har Tromsø Kommune, ledet av Arbeiderpartiet lagt frem en 

visjon om at Tromsø skal bli en plastfri by. Dette viser at AUFs engasjement påvirker alle rundt oss i 

tillegg til at politikken som vedtas kan få store utslag i alle Arbeiderpartiorganer som AUF jobber 

opp 

mot. 

I løpet av sommeren arrangerte Tromsø AUF, Harstad AUF og Svalbard AUF plastaksjoner på vegne 

av AUF i Troms. På bakgrunn av at aksjonene ble lagt til tidspunkter som ikke passet helt for mange 

ble oppmøtet på disse aksjonene noe lavere enn hva som er ønskelig. Men til tross for dette kan 

aksjonene kalles vellykket da AUF i Troms lyktes med å sette fokus på en svært viktig miljøsak. 

Andre saker som har vært viktige for AUF i Troms denne perioden inkluderer lavere priser på 

kollektivtransport, Tenk Tromsø-pakken og ikke minst kampen for et fremdeles oljefritt Lofoten, 

Vesterålen og Senja. 

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært en lang og viktig kamp for AUF opp 

mot 

Arbeiderpartiet. For hver eneste av Arbeiderpartiets landsmøter har AUF kommet nærmere og 

nærmere en full fredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette viser veldig godt 

gjennomslagskraften AUF har opp mot Arbeiderpartiet. 

Samarbeidet mellom AUF og landbruket har også blitt bedre gjennom denne perioden. Miljø- og 

klimaansvarlig, Kristian Fagerli, var i mai på besøk hos Norsk Bondelag på Kvæøya i Kvæfjord 

kommune. I løpet av dette besøket ble det diskutert både landbrukets behov, landbrukets visjon og 

ikke minst hvilke tanker AUF har for dette. På dette møtet ble det synlig at norske bønder er veldig 

fornøyd med AUFs politikk på landbruksområdet, og AUF i Troms fikk en bekreftelse på at vår 

politikk 

er akkurat den som næringen selv ønsker og ikke minst trenger. 

For fremtiden gjenstår det enda mye arbeid på miljøsiden for AUF i Troms. Kampen for et varig 

vern 

av Lofoten, Vesterålen og Senja skal fortsette, kampen for stadig billigere og bedre kollektivtilbud 

skal fortsette og kampen for en stadig redusering av plastbruk skal fortsette. 
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