
Styrets årsberetning for AUF i Troms 2019 
 

 
Innledning 
 
2019 har vært et godt år for AUF i Troms på flere områder. Det har vært et år med mye 
aktivitet, vellykkede kurs og rekordhøyt skolevalgresultat. Organisasjonen har jobbet godt 
sammen for å ta AUF i Troms til nye høyder. Viktige prosjektet for fylkeslaget har vært å 
bygge flere aktive lokallag og seier i skolevalget. Dette har vært en suksess og det er i dag 
mange aktive lokallag i AUF i Troms. 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 fylkestingssalen i Tromsø 17.02.19: 
 

Verv                                                    Innehaver 

Fylkesleder                                                             Aleksandra Seljeseth 

Politisk nestleder                                                 Linn Bruholt 

Organisatorisk nestleder                                   Adrian Traasdahl 

1. styremedlem - ansvar miljø                          Atle Lien  
 
 
2. styremedlem - ansvar skole og arbeid      Hanne Kristin Johnsen  
 
 
3. styremedlem - ansvar internasjonalt        Vetle Solodden Lier 
 
 
4. styremedlem - ansvar likestilling               Maren Sollie Aukland  
 
 
1. vara - ansvar kultur og idrett                       Olabror Berg 
 
 

2. vara 
Marie 
Gjerdrum 
Foshaug 

 
 

3. vara 
Erik 

 



Ekeblad Eggenfellner 
 
 
4. vara                                                                      Sigrid Vorland 
 
 
 

 



5. vara                                                                      Haakon Kykjebø Nybø 
 
 
 
 
 
 

I 

årsmøteperioden har fylkesstyret totalt hatt 12 ordinære møter og behandlet 104 saker. I 
tillegg har det vært mindre møter gjennom digitale kommunikasjonsformer med begrenset 
saksliste og tidsramme. 

 
 
Styrets hovedoppgave har vært behandling av politiske og organisatoriske saker, arbeide 
opp mot Arbeiderpartiets fylkeslag i Troms, arrangere kurs, skape aktivitet i hele fylket, og 
være et bindeledd mellom sentralleddet og lokallagene i organisasjon. 

 
 
Konstitueringen av fylkesstyret ble avholdt på partikontoret i Tromsø i Vestregata 36 den 

28. februar 2019. 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, bygge nye lokallag, oppfølging 
av medlemmer og styrke AUF i Troms som organisasjon. 

 
 
3. Organisasjon 
 
Gjennom perioden har det vært viktig for styret å opprettholde og videreutvikle aktivitet i 
lokallagene i fylket. Resultatet har vært at man i løpet av perioden har startet opp flere 
lokallag som ikke har hatt aktivitet på lang tid.  

Per nå har fylket 9 aktive lokallag. Styret har videreført arbeidet med lokallagsstrategi fra 
forrige periode for å bygge opp flere selvstendige, aktive lokallag. Noe som er et mål at 
også blir prioritert i kommende fylkesstyrer i AUF i Troms.  

 
 
Som et virkemiddel i å få mer aktivitet i lokallagene har fylkesstyret besøkt flere lokallag i 
vårkampanjen, skolevalgkampen og AUF-turneen. I løpet av året har fylkesstyret jobbet 
med å ha tettere kontakt med lokallagene, i tillegg til å arbeide med å finne nøkkelpersoner 
som kan være med på å starte opp nye lag. Dette bidro til flere medlemmer i form av 
verving, oppstart og gjenoppstart av lokallag og mer aktivitet generelt. 

 
  Denne perioden har også blitt preget av sammenslåing av AUF i Troms og Finnmark. 
Fylkesstyret og det valgte samarbeidsutvalget arbeidet mye med sammenslåingsprosessen. 
 



Det ble skrevet en felles organisasjonsplan for fylkene og vedtatt å ha en 
paraplyorganisasjon over fylkeslaget inntil videre for å følge partiet. Fylkesleder i Troms 
ble valgt som fylkesleder i paraplyorganisasjonen AUF i Troms og Finnmark. 
 

4. Lokallagene 
 

AUF i Troms har 15 lokallag som bidrar til aktivitet og politikk i hele fylket. 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 stort 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 større arrangementer i 
fylket. Styret vil særlig fremheve lokallagene Tromsø som har vært vert for kurs for hele 
fylket og dermed bidratt til økt aktivitet i sin region og for fylket forøvrig og Senja som 
arrangerte AUF i Troms sin deltakelse på Husøydagan. 

 
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. 

 

Det har blitt gjennomført kommunesammenslåing i Troms i 2020. Noe som har ført til at 
lokallag i AUF i Troms også har blitt slått sammen, Yttersia og Lenvik AUF ble samlet til et 
felles Senja AUF. Dette er årsaken til at antallet lokallag i AUF i Troms ikke har økt selv om 
man har startet flere nye lokallag i løpet av 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. I utgangen av året var AUF i Troms 407 registrerte 
medlemmer. Dette er en nokså betydelig nedgang i medlemmer fra året før. En slik 
nedgang i medlemstall er svært uheldig, men man ser at i stort sett alle fylkeslag i hele 
AUF har medlemstallet gått brått ned i 2019. Dette er en utfordring som rammer hele 
organisasjonen samt fylkeslaget, videre må det være et stort fokus på å øke medlemstallet 
i fylkeslaget for å sikre videre utvikling av AUF i Troms.  

 

 
 

6. Nasjonale kurs og sommerleir 
 

 



8.-10. mars var det valgkmapkonferanse i Sandefjord. Der deltok 22 deltagere fra AUF i 
Troms. 

 
31. juli – 4. august var det sommerleir på Utøya. Der deltok 42 deltagere fra AUF i 
Troms. Som vanlig hadde Troms mange dyktige folk i arbeidsgjengen. AUF i Troms og 
AUF i Finnmark hadde felles aksjon med temaet Pride. Fylkesleder fikk anledning til å 
tale om abort i bakken. 

 
27.-29. September var det nasjonal studentkonferanse i Oslo. Der deltok 4 deltagere fra AUFi 
Troms. 

 
8.-10. november var det Utøya-konferanse på Utøya. Der deltok 6 deltagere fra AUF i Troms. 
 
 
29. - 30. april var det SMIL-skolering på Utøya. AUF i Troms sendte fire deltakere; Atle 
Lien, Hanne Kristin Johnsen, Vetle Lier, Maren Sollie Aukland. 

 
 

7. Fylkeskurs 
 
 
Målet for 2019 var å avholde fem + tre kurs og målet på antall kursdeltakere var 250. 
Fylkesstyret har stått for fire kurs i tillegg til to kurs arrangert av lokallagene noe som 
bringer det totale antallet fylkeskurs opp til seks. Antall kursdeltakere i 2019 var 207 , et 
tall som er noe lavere enn målet og tallet i fjor. Dette kan forklares med at AUF i Troms 
arrangerte et mindre kurs enn i fjor pga. arbeid med sammenslåing og at det ble arrangert 
et mindre kurs av lokallagene.  Jevnt over er styret fornøyd med dette resultatet. 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 

  -Valg-Camp (Nord-Norge) 
  -SMIL-kurs  
  -Julekurs/Sammenslåingskurs 
(Troms og Finnmark) 
 
 

 
 

 



 
 
 
8. Representasjon 
 
AUF i Troms har i 2019 hatt god representasjon både i AUFs organisasjon og 

Organ Representanter 

 Arbeiderpartiet, men også i folkevalgte organer. 
AUFs sentralstyre Marta Hofsøy 

AUFs Landsstyre  Aleksandra Seljeseth, Adrian Traasdahl, Linn 
Bruholt Marta Hofsøy 

AUFs 
 
fylkessekretærkonferanser 
 

Inger-Johanne Mørk og Hanna Rasmussen 

AUFs SMIL-kurs Atle Lien, Hanne Kristin Johnsen, Vetle Lier, 
Maren Sollie Aukland 

Troms Arbeiderparti Programkomite Atle Lien 

Styret i Troms Arbeiderparti Aleksandra Seljeseth, Linn Bruholdt, Adrian 
Traasdahl 

Arbeidsutvalget Troms Ap Aleksandra Seljeseth 

Troms Arbeiderparti 
 
Valgkomite 
 

Adrian Traasdahl 
 
 

AUFs nasjonale 
 
programkomiteer 
 

Aleksandra Seljeseth 

Tromsø Kommunestyre Aleksandra Seljeseth, Brynjar Andersen Saus, 
Viljar  Hanssen, Tonje Tunstad 

 



Balsfjord Kommunestyre Maren Irene Gåre Bakkevoll 

 
 

 



 

Harstad Kommune Samira Mohammed 

 

 

Kvæfjord Kommune Mariann Evelyn Nordskag, Mhd Kheir 
Mowafaq Alshaleh 
 

Lavangen Kommune Atle Lien 

 

 

Målselv Kommune Marie Gjerdrum Fosshaug  

Vara: Adrian Traasdahl, Oskar Presthaug 
Rasmussen 

Salangen Kommune Malin Bredahl Woll, Ida Nyvoll Sagtun 

 

 

Senja Kommune  Nicklas Johansen 

Vara: August Sebulonsen, Patrick Holmstad 

 

Troms og Finnmark Fylkesting Marta Hofsøy, Maren Irene Gåre Bakkevoll, 
Silje Vollan Nilsen, Tarjej Jensen Bech 

 

Sametinget Eirin Kristin Kjær, Brynjar Andersen Saus 

 

 
 
 
9. 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, 
Det er viktig for AUF i Troms at våre representanter skal være ungdommens talerør 
inn i alle partiets organer. 

 
 
På representantskap og andre parti-arrangementer var det mange unge og dyktige 
AUF-ere som var på talerstolen, var med på å sette dagsorden og gjorde en jobb i 
redaksjonskomitéer. 

 
 

 



Samarbeidet mellom AUF i Troms og Troms Arbeiderparti er svært godt. Det har vært 
god informasjonsflyt, og det er mange representanter som AUF i Troms har tillit til i 
partiet. AUF 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. 

 

10. Økonomi 
 
I 2019 har fylkesstyret I AUF I Troms jobbet mye med å ha streng kontroll på økonomien. I løpet 

av året har AUF i Troms byttet til regnskapsføreren AMESTO, grunnet AUF som organisasjon 

skal ha felles regnskapsfører. Det har likevel vært noen utfordringer med denne overgangen, både 

når det kommer til store utgifter og mangel på rutine fra deres side. Dette har fylkessekretær og 

fylkesleder kontakt med sentralt om daglig.  

 

I 2019 har det vært gode rutiner på utbetaling av regninger og føring av regnskap. Det har også 

vært god overlapp mellom de to fylkessekretærene fylket har hatt i år.  

 

 


