
Årsmelding 2021 for Lillesand KrF 

 
1. Årsmøtet 2021 
Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams Senter 15.02.20. Det var 13 medlemmer tilstede med 

stemmerett.  

Valg 

Lokallagsstyre: 

Leder: Anne Berit Repstad 

Styremedlemmer: Inger-Cecilie Neset og Oddvar Espegren valgt for 2 år. Geir Svenningsen og 

Helge Hodøl var ikke på valg. Jona Lie stiller i styret som gruppeleder for KrF i kommunen.  

Varamedlemmer: Turid Jacobsen og Camilla Kokai 

Valgkomite: Jona Lie, Preben Bronsta Gitmark og Trygve Raen. 

 

Vi hadde med oss Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i starten av årsmøtet. Han 

fortalte om arbeidet i regjering og inspirerte oss til videre innsats. 

Stortingsrepresentant og 2. kandidat Jorunn Elisabeth G. Lossius var gjestetaler og holdt en 

inspirerende tale om hvilken forskjell/betydning det gjør med KrF i regjering. 

3. kandidat på fylkeslista, Jørgen Kristiansen var også gjestetaler. 

 

I det konstituerende styremøte 01.03.21 ble vervene fordelt slik: 

Leder: Anne Berit Repstad (eget valg) 

Nestleder: Helge Hodøl 

Kasserer: Oddvar Espegren 

Sekretær: Helge Hodøl 

Styremedlem: Geir Svenningsen  

Kvinnepolitisk ansvarlig: Inger-Cecilie Neset 

KrFU kontakt: Jona Lie 

1. varamedlem: Turid Jacobsen 

2. varamedlem: Camilla Kokai 

 

Geir Svenningsen er også varaordfører i Lillesand 

Jona Lie, medlem av KrFUs sentralstyre. 

Turid Jacobsen, leder for Agder KrF Kvinner 

 

2. Styrets arbeid 
Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 57 saker. Styret har ønsket å møte 

medlemmene og mobilisere til økt valgdeltakelse. Det ble gjort ved å dele ut blomst på 

dørene til medlemmer både i juni og september. Medlemmene satte stor pris på dette. 

Styret besluttet å ha stand i Lillesand sentrum 5 lørdager før Stortingsvalget. Vi fikk med en 

del medlemmer til å stå på stand. Styret konkluderte med at standene hadde ført til gode 

samtaler med mange mennesker.  



Valgvaken ble holdt hjemme hos Inger-Cecilie og Olav Neset. Styret inviterte med aktive 

KrFere i Lillesand. Fylket hadde egen samling i Kristiansand hvor både Jorunn Lossius og Turid 

Jacobsen deltok.  

Den 23.11 avholdt vi åpent møte der Erik Lunde holdt foredrag over tema: God bistand i det 

grønne skiftet. Møtet ble holdt på Høvåg herredshus og styret var godt fornøyd med 

oppslutningen. 

Styret har valgt å ha fysiske møter selv om koronapandemien eksisterte. Sosiale 

arrangement som den årlige sommeravslutningen måtte dessverre droppes pga pandemien.  

 

Leder sitter i Agder KrFs fylkesstyre og møter fast på fylkestyremøtene. Fylkesstyret har kun 

hatt et fysisk møte, resten har foregått digitalt på Zoom. 

 

3. Utadrettet virksomhet 
Styrets medlemmer har deltatt på følgende samlinger i regi av KrF sentralt og Agder KrF: 

 

30.-31.01.21 KrFs Landskonferanse, digitalt på teams.  Flere av medlemmene inkludert 

styret fulgte årsmøtet. 

08.02.21. Årsmøte i Agder KrF Kvinner: Turid Jacobsen og Eva Engeset 

06.03.21. Agder KrF Fylkesårsmøte, digitalt: Geir Svenningsen, Inger-Cecilie Neset, Helge 

Hodøl, Oddvar Espegren, Jona Lie og Anne Berit Repstad.  Turid Jacobsen og Eva Engeset 

stilte for KrF kvinner. 

17.04.21 Kvinnepolitisk forum, digitalt: Inger-Cecilie Neset og Turid Jacobsen 

23.03.21 og 28.04.21 Nettverksmobilisering i forb. med valgkampen: Inger-Cecilie Neset 

29.04-02.05 Landsmøte. Anne Berit Repstad måtte dessverre trekke seg som delegat 

grunnet sykdom i familien. Turid Repstad var delegat fra KrF kvinner i fylkesdelegasjonen 

16.10.21. Kvinnekonferansen, KrF Kvinner, digitalt: Inger-Cecilie Neset og Turid Jacobsen. 

16.-17.10.21. Kvinnepolitisk forum, digitalt: Turid Jacobsen og Inger-Cecilie Neset 

23.-24.10.21. Høstkonferansen, flyttet til vår 2022 

13. november: Ekstraordinært landsmøte: Anne Berit Repstad og Turid Jacobsen var 
delegater i fylkesdelegasjonen 
13.-14.11.2021 Krf Landskonferanse:Eva Engeset stilte for Lillesand KrF, Turid Jacobsen fra 

KrF kvinner og Jona Lie som ansatt i KrF sentralt. 
 

4. Økonomi 
I dette valgåret brukte vi midler på medlemsmotivering. Økonomien er fortsatt god. 

Fylkeslaget har endret rutinene rundt overføring av medlemskontigent. Årsunderskuddet var 

kr 3149,45, men vi har en utestående overføring fra kommunen på kr 4110,-. Banksaldo pr 

31.12.2021 er kr 11400,54. 

 

5. Status medlemmer 

 
Pr. 01.01.21 hadde KrF Lillesand 101 medlemmer 

Pr. 31.12.21 hadde KrF Lillesand 98 medlemmer 



 

6. Æresmedlemmer 
KrF Lillesand hadde ett æresmedlem, Torleif Kvifte som døde 24.12.2021. 

 

7. Oppsummering 
Dette har vært et uvanlig år. Stortingsvalget i september preget månedene i forkant. KrF 

hadde en tidlig, stor og offensiv valgkamp. Vi gikk fram i 1,6 prosentpoeng i Lillesand fra 

8,6% i 2017 til 10,2% i 2021. Vi gikk også fram ellers på Sørlandet. Det var knyttet stor 

spenning til om KrF kom til å holde seg over sperregrensa. Ved midnatt valgkvelden ble det 

dessverre klart at det klarte ikke KrF. De rødgrønne vant og med det gikk KrF ut av 

regjeringssamarbeidet. Dette var et stort nederlag for KrF som mistet 5 

stortingsrepresentanter. Vi i Lillesand synes det var ekstra leit at Jorunn Elisabeth Lossius 

mistet stortingsplassen.  

18. september trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder. Styret har også deltatt på to 

høringsrunder i forhold til valg av ny partileder. 

 

Styret har en følelse av at vi har greid oss bra gjennom pandemien, men vi mister noe 

verdifullt underveis ved ikke å møtes fysisk så ofte som ønskelig.  

Det har vært et godt samarbeid mellom KrF gruppa og lokallagsstyret og vi er stolte over 

våre to gode representanter i bystyret, samt dyktige medlemmer i råd og utvalg. 

Vi går spennende tider i møte. Klarer vi å øke medlemsmassen og oppslutningen om KrF? 

Det går fort mot 2023 og kommune og fylkestingsvalg. Vi vil arbeide for økt representasjon i 

kommunestyre og fylkesstyre. Den beste politikken har vi, og det skal vi overbevise flere om. 

Et Storting uten et sterkt KrF på plass vil være et mer fattig Storting. Derfor ser vi framover 

og står på også mot neste Stortingsvalg.  

 

 

 

 

 

Lillesand 10.01.2022 

 

Anne Berit Repstad, Geir Svenningsen, Jona Lie, Oddvar Espegren, Helge Hodøl og Inger-

Cecilie Neset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


