
Årsmelding 2021 for Ringsaker KrF 

 

Tillitsvalgte: 

Styret i Ringsaker KrF har i 2021 hatt denne sammensetningen: 

Leder:   Oluf Maurud (valgt for 2 år i 2020 
Styremedlemmer: Inger Marie Ringsbu (valgt for to år i 2020) 
   Øyvind Lorentzen (valgt for to år i 2020) 
   Kjell Håkon Salicath (valgt for to år i 2021) 
   Grete Marie Grønneng (valgt for to år i 2021) 
 
Varamedlemmer: Sturle Wennersgaard 
   Thor Kristian Ringsbu 
   Anne Grethe Sølvsberg (alle vara er valgt for 1 år) 
 
Bevertningskomite: Signe Bjordal Salicath, Berit Lunde og Anne Grethe Sølvsberg 
   (alle valgt for 1 år) 
 
Revisorer:  Arne Sølvsberg  (valgt for to år i 2021) 
   Per Lunde   (valgt for to år i 2020) 
 
Vara til revisor: Peder Hodøl   (valgt for ett år i 2021) 
 
Valgkomite:     Anne-Kjersti Sæle (til 2024) Peder Hodøl (til 2023) 
   og Solveig Brekke Skard. 
 
Delegater til årsmøtet i Innlandet KrF:  Inger Marie Ringsbu og Øyvind Lorentzen. 
    Vara:  Kjell Håkon Salicath og Grethe Marie Grønneng. 
Delegater til det ekstraordinære årsmøtet i Innlandet KrF var Øyvind Lorentzen og Kjell 
Håkon Salicath. 
 
Ringsaker KrF i kommunale organer: 
 
Oluf Maurud er 1. vara til kontrollutvalget i kommunen.  Han har møtt på ett møte i løpet av 
året som har gått. 
 
Styrets arbeid: 
 
Det har vært gjennomført 11 styremøter.  4 av dem har blitt gjennomført som fysiske møter 
mens de andre har blitt gjennomført på Teams.  Det har blitt behandlet 77 saker. 
 
De viktigste politiske sakene i 2021 har vært plassering av nytt sykehjem i Moelv og endring 
av skolestrukturen i nordre del av kommunen.  Begge disse sakene ble avgjort høsten 21. 
  



På vårt styremøte i juni hadde vi med oss ordfører Anita Ihle Steen som orienterte spesielt 
om disse to nevnte sakene. 
På vårt styremøte i desember hadde vi besøk av assisterende rådmann Espen Hvalby som 
gikk gjennom forslag til budsjett for 2022. 
 
Valgkampen: 
 
Totalt sto vi på stand 5 lørdager under valgkampen i høst.  10 medlemmer deltok.  Vi sto på 
stand på Olrud, Brumunddal og Moelv.  3 av lørdagene sto vi både i Brumunddal og Moelv. 
 
Medlemsmøte: 
 
Vi arrangerte medlemsmøte den 11. oktober der vi hadde besøk av organisasjonssjef Erling 
Ekroll i KrF.  Her var fokuset på forberedelser til lokalvalget i 2023.  15 medlemmer deltok. 
Vi har etablert en programkomite som har startet arbeidet med nytt program for perioden 
23-27. 
Det har også startet et arbeid med nominasjonen inn mot lokalvalget. 
Etter medlemsmøtet ble det arrangert et ekstraordinært årsmøte der vi valgte utsendinger 
til det ekstraordinære årsmøtet til Innlandet KrF i forbindelse med det ekstraordinære 
årsmøtet i KrF som ble avholdt i november. 
 
Økonomi: Pr. 31.12.21 hadde vi 37396,,82 kr på konto.  Årets overskudd ble kr. 1483,09. 
 
Medlemssituasjonen: 
 
Vi har ved utgangen av 2021 60 betalende medlemmer.  Det er en nedgang på 7 i forhold til 
2020. 
 
Utsendinger på møter og konferanser: 
 
Inger Marie Ringsbu og Oluf Maurud var med i Innlandet KrF sin delegasjon til landsmøtet 
som ble arrangert digitalt i månedsskiftet april – mai. 
Oluf Maurud var med i delegasjonen til Innlandet KrF som var med på det ekstraordinære 
landsmøtet som ble avholdt på Lillestrøm i november. 
Inger Marie Ringsbu var varamedlem til dette landsmøtet. 
Begge to var deltagere på landskonferansen som ble arrangert i etterkant av landsmøtet. 
 
Inger Marie Ringsbu og Gunvor Holtet var med på et arrangement den 14. august i regi av 
KrF Kvinner i forbindelse med starten på valgkampen. 
 
Oluf Maurud var med på et seminar på Voss den 23. oktober som kalles matpakkeseminar i 
Jon Lilletuns ånd. 
 
Inger Marie Ringsbu var en av deltagerne på KrF-akademiet som ble avholdt i Oslo 19. – 21, 
november. 
 
Egne møter og arrangementer: 



 
Årsmøtet ble avholdt på Teams den 8. februar med besøk av Olaug Bollestad.  15 
medlemmer var med på dette møtet. 
 
Adventsfesten ble arrangert i Brumunddal kirkestue den 26. november med 27 deltagere.  
Charlotte Veland Hoven og Ingvild Sandvand Paddon deltok fra Innlandet KrF. 
 
Inntekter på adventsfesten ble på kr 4933,50 mens utgiftene ble til sammen kr. 6152,80, 
altså et underskudd på kr. 1219,30. 
 
 
Styret i Ringsaker KrF, 16.01.2022 
 
 
  
__________________ ____________________     _____________________ 

Oluf Maurud (sign.)  Inger Marie Ringsbu (sign.)        Kjell Håkon Salicath (sign.) 

  

______________________  ____________________       ______________________ 

Øyvind Lorentzen (sign.) Ole Amund Gillebo (sign.)           Grete Marie Grønneng (sign.)    

 

 

 


