
Årsmelding 2013

Årstad Arbeidersamfunn hadde 96 betalende medlemmer i 2013.

Årsmøtet 2013 i Årstad Arbeidersamfunn ble avholdt 16. Januar 2013. 
Følgende styre ble valgt:

Det har vert avholdt 4 medlemsmøter og  10 styremøter i perioden. 
I tillegg har representanter for laget deltatt på Årsmøte i Hordaland arbeiderparti og Ap i 
Bergen i tillegg til representantskap og andre arrangementer i regi av kvinnenettverk, lokal og 
fylkesparti.

Styret 

Styret har hatt et godt samarbeid, spesielt i første halvdel av året. Andre halvdel har ikke vert 
fult så aktivt og styret tar ansvar for dette og overfører de ugjorte oppgavene til neste år. Men 
antall medlemsmøter har vert avholdt som planlagt. Styret har behandlet løpende 
administrative saker og planlagt lagsaktiviteten. Vi har fått rapporter fra studiearbeidet i 
Kronstadgruppen og holdt oss orienterte om aktivitetene i partiet forøvrig.
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Medlemsmøter:
Medlemsmøte 13.03.13  diskuterte vi idrett og oppvekst og fikk orientering fra Ny Krohnborg 
idrettslag. På bakgrunn av dette sendte vi et brev til bystyregruppen om ulike 
problemstillinger.

Medlemsmøte 07.juni 2013 diskuterte vi skolesituasjonen i Bydelen og hadde innledning fra 
Pål Thorsen som er fraksjonsleder for oppvekst i Bystyregruppen. Vi gjorde et vedtak som ble 
oversendt bystyregruppen. 

Medlemsmøte 18. September oppsumerte vi valgkampen og valget og hadde Frank Aarebrot 
som innleder.

Medlemsmøte 18. Desember hadde vi juleavsluttning. Rønnaug Frøiland orienterte om arbeidet 
i bystyregruppen og så planla vi årsmøtet og koste oss med pizza.

Valgkamp

Årstad Arbeidersamfunn bemannet Sletten senter under valgkampen. Vi hadde stands utenfor 
de siste tre lørdagene før valget. I tillegg deltok medlemmer fra Årstad på roseaksjoner og 
andre aksjoner i sentral regi.

Annen aktivitet

Arild Holt-Jensen har hatt flere kronikker i BT og andre media. Laget setter pris på dette. 
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