
Årsberetning 2011 for Årstad arbeidersamfunn   Bergen 11. januar 2012 
 
2011 ble preget av lokale Årstadsaker og forberedelser av valget 2011. Vi gjennomførte 
stands på Sletten og Wergeland i valgkampinnspurten og  en ’roseaksjon’ lørdag 22. juni på 
Mannsverk- og Landåstorgområdet. Styret som ble valgt på årsmøtet 13. januar har avholdt 
jevnlige styremøter for å ta seg av løpende organisatoriske saker og for å gi innspill til 
Arbeiderpartiet i Bergen.  Viktige saker i 2011: 

• Bevaring og utvikling av Krohnsminde Idrettsplass hvor vi klarte å få Bystyret til å 
endre reguleringsplanen slik at planlagt byggetomt mot Ibsensgate er omdisponert til 
areal for lek og idrett for barn og unge.  

• Oppfølging av  Levekårsundersøkelsen for Bergen med egen Årstadsatsing på 9.2 
mill kr fra Regjeringen og arbeidet med ny sosial boligpolitikk (oppfølging av NOU 
2011:15 ‘Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden’) 

• Rusmiddelpolitikk med integrering av sosialpolitikk og boligpolitikk. 
• Lokalpolitisk handlingsplan og drøfting av opprettelse av Årstad Bydelsråd etter 

nedleggingen av Bydelsstyret.  
Oppfølging av Levekårsundersøkelsen og nye grep for boligutviklingen på Løvstakksiden blir 
viktige saker for Årstad Arbeidersamfunn i tiden framover. Årstad Arbeidersamfunn vil følge 
opp tidligere forslag til uttalelse om sosial boligbygging (Vedlegg 1) Utover dette har det vist 
seg vanskelig å styrke den utadrettede og mobiliserende medlemsaktiviteten. 
 
Økonomien er stabil.. Lagsleder Arild Holt-Jensen har skjøttet ledelsen av laget og deltatt i 
møter i Bergen Arbeiderparti så langt det har latt seg gjøre. Innkalling til styremøtene har 
skjedd over email, noe som også gjelder møtereferatene, mens to av styremedlemmene som 
ikke har email har fått papirene tilsendt i posten. Ansvarsfordelingen mellom de ulike 
styremedlemmene har fungert bra. 
 
Etter tragedien 22. juli har laget fått et større antall  nye medlemmer . Laget har nå 101 
medlemmer, mot 76 ved siste årsmøte. Det ble i desember gjennomført en ringerunde til de 
nye medlemmene for å ønske dem velkommen i laget. 
  
Medlemsmøter og åpne møter: Ut over Årsmøtet 13.Januar har vi hatt følgende 
medlemsmøter 
31. Mai i Kantinen, Solheim Alderspensjonat om ‘Lokalpolitisk handlingsplan’. På dette 
møtet forelå også tekst til lokal valgkampbrosjyre. Den endelige teksten ble noe nedkortet i 
forhold til det vi hadde foreslått.  
19. Oktober i Kantinen, Solheim Alderspensjonat om ‘Ruspolitikk’. Innledninger v/ Arne 
Ramstad (NAV) og Hallgeir Utne Hatlevik (APs Bystyregruppe). Det ble et meget interessant 
møte hvor det også møtte opp en del nye medlemmer. 
Ut over dette har vi ikke hatt medlemsmøter eller åpne møter i 2011. 
 
Styremøter i 2011 har blitt holdt 6. januar, 17. februar, 9. mars , 12. april, 4. mai, 15.juni, 17. 
august. 29. september, 19. oktober (kort møte før medlemsmøtet) og  23. november . Det ble 
ikke avholdt noe julemøte i 2011. De fleste styremøtene ble holdt hjemme hos Holt-Jensen, 
medlemsmøtene og årsmøtet i Kantinen, Solheim Alderspensjonat.  
Nettsider: Laget samarbeider om drift av nettsider gjennom det registrerte domenet  
abergen.no, der mindre organisasjoner/enkeltpersoner fra arbeiderbevegelsen  
har nettsideplass. Driftskostnader er kr 50,- pr mnd for laget. Det har vært brukt bilder og 
kortere videoklipp. Nettredaktør for sidene deltar også i abergens fellesredaksjon. 



Laget har to utsendinger til årsmøtet i abergen. Sidene finnes 
på:http://www.abergen.no/aarstad/aarstad.htm 
Lagets årsberetning m.v er planlagt vist her.  
 
 

Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen: Her møtte Olga Johannessen, Arild Holt-Jensen, Einar 
Naustdal og Einar Fredriksen som representanter for laget. 
Representantskap, Fylkesårsmøte m.v: Leder og andre fra styret har møtt regelmessig på 
representantskapsmøtene Arbeiderpartiet i Bergen og også i Representantskapsmøter i 
Fylkeslaget. Arild Holt-Jensen og Rønnaug Frøiland møtte på Fylkesårsmøtet 12-13 Mars i 
Ulvik. Medlemstall: pr. 31.12.2010 hadde Årstad Arbeidersamfunn 76 registrerte 
medlemmer og 31.12.2011 101 medlemmer. Medlemsantallet har økt etter 22.juli, men 
medlemsmassen eldes for øvrig slik at det er fortsatt behov for nyrekruttering. 
 
På vegne av styret 
Arild Holt-Jensen 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


