
Årsmelding fra kvinnepolitisk utvalg 

Utvalgets medlemmer  
I løpet av perioden sisten sist årsmøte har det vært litt utskiftninger i medlemmene i 
kvinnepolitisk utvalg, men nå består det av Eva Aarskog (Fjell), Inger Aralt (Bergen, 
Sissel Kulid (Bergen), Elin Hege Lona (Osterøy) og Hanne Bolstad (Bergen, fylkes-
styret). 

Rekrutering  
Vi har hatt et ønske om å få rekruttert medlemmer fra litt flere steder i fylket, men har 
sett at dette blir vanskelig på grunn av avstander. 

Aktivitet  
I denne perioden har vi hatt en jevn kontinuitet i utvalgsmøtene og har møtt omtrendt 
en gang i måneden. Alle møtene tas referat av og disse deles på vår interne facebook-
gruppe så medlemmer som ikke har hatt mulighet til å delta kan få mulighet til å se 
hva vi har diskutert på møtene. Temaene som tas opp på møtene er blant annet dags-
aktuelle saker, saker vi ønsker å jobbe med og hvordan vi ønsker å jobbe med dette. I 
tillegg har vi hatt to møter sammen med kvinnepolitisk ansvarlig i Rødt Bergen, Ås-
hild Austegard for å diskutere muligheter for samarbeid om bla. felles medlemsmøter 
om kvinnepolitiske saker som er viktige for begge partiene. Vi har også kommet godt 
i gang med planleggingen av et felles medlemsmøte med Rødt om kvinner i rus som 
vi håper på å få til i vår. Medlemmer fra KPU har også møtt på planleggingsmøter for 
8. mars, kvinnefestivalen, diverse medlemsmøter i SV og andre arrangementer og 
møter som har omhandlet kvinnepolitikk.  

Utfordringer  
De største utfordringene har vært å finne tider som passer for alle når utvalget består 
av mange mennesker med travle hverdager og forskjellige timeplaner. i tillegg er av-
stander i fylket et problem fordi vi ser at det som regel bare er medlemmer som bor i 
Bergen og omegn som har mulighet til å delta på møter. Skypemøter burde derfor taes 
mer i bruk. 


