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Saksliste 
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Saknummer Tittel Ansvarlig 
010/2017 Møte med Rasmus Hansson på Røst Bror 

 Dato: Uke 9. 28.02. 
Bror tar kontakt med sekretæren til Rasmus Hansson og finner 
ut hva som skjer mer arrangementet på Røst. Vi ønsker å vite 
mer om det før vi bestemmer noe, vi ser kanskje at det blir 
større effekt om vi får til et medlemsmøte i Bodø og at styret 
kan være representert der.  
 
Bror Martin snakker med Silje Lundberg 

 

011/2017 1%-kampanje Bror 

 Kampanje som går ut på at man donerer 1% av inntekta si fram 
til valget, til inntekt for partiets valgkamp. Det foregår debatt om 
dette på internsiden på FB, noen er for og noen mot. Dette får 
være en privatsak for den enkelte. Vi mener ikke noe samlet 
om dette. 

 

012/2017 Styrke små lokallag Bror 
 Vi arrangerer en workshop på årsmøtet med varighet på 15 

minutter med bakgrunn i henvendelse fra Espen Seierstad om 
samarbeid mellom lokallagene. Hensikten med dette er at vi vil 
ha innspill på hvordan vi best kan utnytte ressursene i små 
lokallag som sliter med at de er små og har få medlemmer.  
 
Vi bruker SWOT-analyse: 

- Strength 
- Weaknesses 
- Oppotunities 
- Threats.  

 
Spørsmål: 
 

1. Hva kan dere samarbeide om? 
2. Hvor ofte skal dere møtes? 

 
Den formelle organisasjonen må være som den er i dag, men 
målet er å sette i gang en prosess for å styrke samarbeid.  

 

013/2017 Valgkampstrategi Bror 
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 Vi bør få kartlagt kompetansen blant medlemmene i fylket. De 
som kommer på årsmøte bør få sette seg opp på en liste for 
hva de føler de kan bidra med og hva de kan noe om. Vi bruker 
5 minutter på dette. Hver årsmøtedeltaker skriver ned: 
 

1. Hva er din kompetanse? 
2. Vet du om noen andre med kompetanse som vi 

trenger? 
 
Det skal ikke vedtas noe angående valgkampstrategien, det 
skal orienteres om det på årsmøtet. Det legges opp til at man 
setter opp et fylkesstyremøte så snart som mulig etter 
årsmøtet, slik at det kan drøftes videre. 
 
Hvordan kan vi nå fram med våre budskap fram til valget? I 
hvilken grad kan vi forvente å få noe hjelp med 
kommunikasjonsstrategi fra sentralt hold, eller må vi skaffe oss 
dette selv? Toine og Bror Martin skal på neste landsstyremøte, 
dette kan løftes fram der. Une Aina Bastholm kommer til 
årsmøtet, hun kan kanskje gi svar direkte.  
 
Kan vi leie et kommunikasjonsbyrå til å gjøre en jobb med 
omdømme og sosiale medier? 
 
Styret vil legge fram et forslag til budsjettet: kr 50.000 i 
lønnsutgifter til kommunikasjonsrådgiving. Det må gjøres flere 
undersøkelser på dette før det tas en avgjørelse, men dette er 
en kompetanse vi har bruk for.  
 
Toine orienterer om de store linjene i valgkampstrategien under 
årsmøtet. 
 
Vi vet at det i etterkant av valget kommer inn et beløp på kr. 
120.000, ca en måned etter valget, slik at vi er klar over at det 
finnes midler til valgkampen. Vurdèr muligheten for 
kassakreditt med innfrielsen når pengene kommer etter 
valgkampen. 

 

014/2017 Eventuelt  
 - Styremøtet 17. – 19. Mars: da er det kursing for 1. og 2. 

plass på fylkeslistene sentralt. Det styremøtet må 
flyttes, slik at kandidatene kan delta på styremøtet. 

- Styremøte etter frokost på søndag etter årsmøtet. Sak: 
o arrangere fellesmøte med første- og 

andrekandidatene i Troms og Finnmark 
o styresamling over en helg 

 

 


