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Ringsaker KrF 2015 Årsmelding 

Ringsaker KrF  

ÅRSMELDING 2015 

Valget 2015 ga oss en mer strategisk posisjon i lokalpolitikken enn noen gang. Oluf 

Maurud ble gjenvalgt i kommunestyret og fikk plass i formannskapet. Antall 

stemmer ble prosentvis det samme som ved forrige kommunevalg, men godt 

samarbeidsklima åpnet nye muligheter. Dette er vi svært godt fornøyd med og ser 

framover med ny optimisme for å få gjennomført våre programposter. 

 

Styret i lokallaget har hatt denne sammensetningen: 

Ragnfrid Granerud, leder. Gjenvalgt for 2 år i 2014 

Anh Hoang Gia Nguyen, nestleder. Gjenvalgt for 2 år i 2014 

Per Lunde, kasserer. Valgt for 2 år i 2015 

Kjell Håkon Salicath, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år i 2015 

Thor Kristian Ringsbu, sekretær. Gjenvalgt for 2 år i 2014 

Oluf Maurud, gruppeleder i kommunestyret.  

 

Varamedlemmer til styret, gjenvalgt for 1 år: 

1.Bjørn Olav Olaussen Grønbeck, 2. Anne Grethe Sølvsberg, 3. Bjarte Rydland 

 

Andre komiteer og funksjoner: 

John Olav Skard og Per Gustav Gaalaas, revisorer, ( hhv for 1 og 2 år) 

Else Nybakken, vara revisor. ( valgt for 1 år) 

 

Arrangementskomite:  

Eli Olsen, Gislaug Moslet og Kjellaug Brodal. 

Alle valgt for 1 år. 

 

Valgkomite: 

Signe Bjordal Salicath, valgt 2014 

Bjarte Holm,  valgt 2013 

Astrid Fosland,   valgt 2015 (Flyttet mai 2015) 

 



2 

 

Ringsaker KrF 2015 Årsmelding 

Merknader: 

Det er kun Anne Grethe Sølvsberg som har hatt anledning til møte som vara på 

møtene dette året. 

Ragnfrid Granerud flyttet ut av kommunen i juli, men har sittet i styret likevel. Hun 

overlot ledervervet til nestleder fra 1.des.  

Per Gustav Gaalaas flyttet ut av kommunen mai 2015, og i hans sted ble Øyvind 

Lorentzen valgt til revisor på ekstraordinært årsmøtet 02.11.15. 

Randi Nordby ble valgt i valgkomiteen som erstatter for Astrid Fosland. 

 

Nominasjonskomiteen for kommunevalget: 

Eva Ormåsen, Gunvor Holtet og Randi Nordby ble valgt på årsmøtet 2014. Ragnfrid 

Granerud og Thor-Kristian Ringsbu fra styret var også med i komiteen. 

Nominasjonen ble avsluttet med nominasjonsmøtet 9.febr. 

 

Programkomiteen: 

Per Lunde, Kjell Håkon Salicath og Anh Hoang Gia Nguyen satt på vegne av styret i 

komiteen. I tillegg har følgende deltatt som ressurspersoner: Solfrid Pederstad 

Marthinsen, Solveig Brekke Skard, Jan Moslet, Jørgen Bjorvand, Olav Petersheim 

og Oluf Maurud.  

Komiteen sluttførte arbeidet med vedtak på årsmøtet i februar 2015. 

 

Styrets arbeid: 

Det har vært avholdt 12 styremøter og i alt 106 saker er behandlet. I tillegg har 

det i perioder vært arbeidet mye med både politiske og organisatoriske saker 

mellom møtene. 

Noen av de viktigste sakene har vært: 

 Valg 2015 med programarbeid, nominasjon, valgkamp og forhandlinger etter 

valget og strategisk plassering i formannskapet. 

 Rydding i medlemslista 

 Satt økonomien under lupen da kostnadene var større og inntektene mindre 

enn forventet dette året. 

 Søknad om Kongens fortjenestemedalje til Jan Moslet. 

 Politiske saker - se under 

 Mediestrategi – se under 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Ringsaker KrF 2015 Årsmelding 

Politiske saker: 

I forkant av kommunestyremøtene har styret og vår kommunestyre-

representant Oluf Maurud gjennomgått en del av de viktigste sakene, og 

styret har kommet med innspill. Det har også vært en aktiv mailkontakt 

vedr politiske saker. 

 

Økonomi 

Styret har hatt økonomiske utfordringer i 2015, først og fremst som følge 

av at Landslotteriet ble avviklet nærmest uten forvarsel. Landslotteriet her 

vært en betydelig inntektskilde for Ringsaker KrF. I tillegg ble utgiftene til 

vår kommunevalgbrosjyre betydelig høyere enn budsjettert. Dette skyldes 

uventet høyt timeforbruk hos produsenten i forhold til tidligere erfaring.  

På et tidspunkt tidlig på høsten var bankkontoen vår så å si tom. Vi 

appellerte til medlemmene om å gi en gave, f.eks. på størrelse med det de 

tidligere hadde kjøpt lodd for. 8 medlemmer gav til sammen 3000 kr, noe 

som hjalp oss over den akutte kneika. 

For nærmere enkeltheter om økonomien henvises til regnskapet. 

 

  

Årsmøtet 2015: 

Dette ble holdt på Mølla, Voksenpedagogisk senter den 9.februar. 

17 medlemmer var til stede. 

Årsmelding, regnskap, budsjett og valg ble behandlet. 

Programmet for kommunestyreperioden ble vedtatt. 

Justerte lover ble vedtatt. 

 

Medlemsmøter: 

   Det var nominasjonsmøte i forkant av årsmøtet 9. februar. 17 

medlemmer deltok. 

 

   Det var medlemsmøte 2. november på Mølla. Peder Hodøl, nestleder 

og valgkampleder i Hedmark KrF, orienterte om valget og resultatet i 

Hedmark. Oluf Maurud redegjorde fra lokalvalget og forhandlingene 

som førte fram til samarbeidsavtalene mellompartiene og sikret KrF 

en plass i formannskapet. Det ble også avholdt et ekstraordinært 

årsmøte. Se Merknader. 

 

   Adventfesten dette året var hos Moslet 28.novmeber. Det var besøk 

av fylkesleder Kjell Bjørseth. Det var i forkant jobbet med å få 

Kongens fortjenestemedalje til Jan Moslet, men det ble dessverre 

avslag på dette fra Slottets side. Det ble likevel en heder og ære til 

Jan på denne festen. Fra  ”søskenbarnet” Senterpartiet deltok Ole 

Rud. Både han, fylkesleder, lokallagsleder og Oluf Maurud hadde 

taler og overrakte blomster til Jan. Kjell Håkon Salicath fortalte og 

viste mange bilder fra tur med den transibirske jernbane. 20 - 25 

medlemmer var tilstede og det ble en hyggelig kveld. 

Bevertningskomiteen serverte løksuppe med tilbehør og kaffe/kaker. 
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Ringsaker KrF 2015 Årsmelding 

 

Valgkamp/stand:  

Det store fokuset i 2015 fikk lokalvalget. Nominasjon og programarbeidet 

ble avsluttet ifbm årsmøtet og vi kunne konsentrere oss om utadrettet 

valgkamp. Vi deltok på stands før sommerferien og satset for fullt fra midt i 

august. Vi hadde stands mange lørdager i både Moelv og Brumunddal, men 

også på Olrud, Tingnes og Mesnali sto vi på stand. Vi benyttet oss av 

journalister (gratis) for å få språkvasket og redigert programmet vårt slik at 

det kunne fremstå best mulig. Det ble lagt inn illustrerende bilder og 

trykket i A4 format. Vi er godt fornøyd med resultatet og fikk distribuert det 

på stand, på nettet og i andre aktuelle sammenhenger. Brosjyre ble laget 

etter så å si samme lest som kommunevalget i 2011. De åtte første på lista 

fremmet sine profilsaker, og vi fikk dermed mye av programmet vårt fram i 

kortversjon. Det var også bilde av alle åtte kandidatene samt kart over 

Ringsaker. Vi mente på denne måten å skape nærhet til flest mulig. 

Brosjyren ble trykket hos PROVIDOR etter at vi hadde sjekket med flere 

trykkeri. Beklageligvis ble både arbeidet med oppsettet og trykkingen av 

brosjyren dyrere enn forespeilet og budsjettert.  

 

Medlemskontakt: 

Vi etablerte egen nettside og KRF sentralt fornyet sin. Vi opplever at det er 

lite aktuelt å legge ut lokalt stoff på den sentrale så vi ønsket å nå ut med 

mer til interessenter og medlemmer 

 

All informasjon går som e-post til de av våre medlemmer som har oppgitt 

e-post-adresse. Til de resterende medlemmene sendes info med brevpost. 

 

 

Januar: Årsmelding for 2014, utkast til nye lover, programutkast og innkalling til 

årsmøtet pr. mail og brev. 

Februar: Referat fra årsmøtet og handlingsplan pr. mail. 

April: Informasjonsskriv pr mail. 

August: Medlemsskriv pr. mail. 

 

September:  Oppfordring  til å stemme – og å påvirke andre til å stemme KrF sendt 

pr mail. 

Informasjonsskriv med bl.a. invitasjon til Rådsmøte i Hedmark KrF ble 

sendt pr. mail. 

Oktober: Informasjonsskriv etter valget og oppfordring til å bidra økonomisk 

sendt brev og e-post. Dato til adventfest også gjort kjent. 
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  Utsendinger på møter og konferanser: 

31/1-1/2: Landskonferansen: Anh Hoang Gia Nguyen, Ragnfrid Granerud, Thor 

Kristian og Inger Marie Ringsbu. Oluf Maurud møtte på vegne av fylket 

28/2-1/3: Sørmarkakonferansen: Anh Hoang Gia Nguyen Oluf Maurud møtte    fra 

fylket.  

8/3: Årsmøte KrF Hedmark: Ragnfrid Granerud, Anh Hoang Gia Nguyen, Inger 

Marie Ringsbu, Jan Moslet. Oluf Maurud møtte på vegne av Hedmark 

KrF.23/10: Inspirasjonssamling for nye folkevalgte i Hedmark fylke: Oluf 

Maurud. 

24/10: Fylkesrådsmøte: Ragnfrid Granerud og Per Lunde.  

Ringsaker KrF er opptatt av å være der folk er.  

I vår tid innebærer dette å være synlig på internett og i sosiale medier. 

Våren 2015 lanserte Ringsaker KrF sine egne sider på internett, 

www.ringsakerkrf.no  Her ble det frem mot valget jevnlig lagt ut relevant 

informasjon. Liste over kandidater og Ringsaker KrF sitt politiske program 

ble presentert her. KrF sentralt opprettet før valget i 2015 nye sider, men 

der finnes det i hovedsak kun kontaktinformasjon om lokallagene. Vi har 

med andre ord ikke mulighet til å bruke disse til å legge ut lokalt stoff. 

 

Sosiale medier er viktig. Dette er vår tids markedskanal og det er viktig for 

Ringsaker KrF også å være representert her. Det er flere kanaler hvor man 

kan være aktiv. Facebook ble vurdert til å være viktig for oss her i 

Ringsaker. Frem mot valget ble denne oppdatert hyppig. Gjennom 

Facebook fikk vi inn spørsmål fra velgere og vi hadde også her muligheten 

til å presentere oss godt for velgere i Ringsaker. Pr nå har vi 132 som følger 

oss på Facebook. 

 

Ringsaker KrF fortsetter å bruke vår internettside og Facebook for å holde 

kontakten med velgere. Dette erstatter ikke behovet for epost/brev/møter, 

men er et godt tillegg til dette. 

 

Ringsaker KRF er et oppegående og aktivt politisk parti. Vi gjør en 

forskjell i Ringsaker. Nå skal vi realisere så mye av vår politikk som mulig. 

Vi trenger engasjerte medlemmer som melder tilbake til styret om ris og 

ros. Vi trenger medlemmer som støtter opp om saker og oppgaver ut fra 

det den enkelte synes passer for seg. Vi trenger flere medlemmer. Vi 

trenger flere kvinner som tør hive seg utpå. Vi er veldig glade for at Inger 

Marie Ringsbu tok utfordringen på strak arm og sto på 2. plass på lista ved 

sist valg. Nå er hun engasjert i komitèarbeid i kommunen. Det samme er 

Anh, Bjarte og Per – i tillegg til Oluf i formannskapet. Takk til hver enkelt. 

 

Styret, 20.januar 2016. 

 

http://www.ringsakerkrf.no/

