
Årsmelding for Hedalen Arbeiderlag 

 

Hedalen arbeiderlag hadde årsmøte 17.januar 2014 og valgte følgende styre:  

Leder:  Emmy Bakkom 

Nestleder: Ola Jonny Fossholt 

Kasserer:  Lisbeth Bakke Garli  

Sekretær:  Eldor Bråthen 

Varamedlemmer: Øystein Fossholt og Magnhild Briskodden  

 

Det ble holdt styremøter 3. mars og 3. april. Tema for disse møtene var forberedelse til 1. 

maifeiring.   

1.maifeiringa hadde følgende program:  

Flaggheising ved Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalsheimen.  

Gudstjeneste i Hedalen stavkirke. 

Samling på Hedalen barne- og ungdomsskole. 

Ola Jonny ledet samlinga pga. at Emmy ikke hadde anledning.  

Dagens taler var fylkestingsrepresentant Anne Marte Kolbjørnshus. Leder i Sør-Aurdal 

arbeiderparti, Svein Bakke, holdt appell.  

Underholdning ved: Lene Fossholt (sang), Sal & scene-gruppa ved Hedalen b.og u-skole  og 

Hedalen sangkor.  

Frammøtet var godt, og utlodning til inntekt for Flyktningehjelpen innbrakte 4000 kroner.  

 

Medlemsmøte 13.11.2014 drøftet forslag til partiprogram og innstillinga fra 

nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen hadde foreslått kun en kumulert kandidat. Sør-  

Aurdal Arbeiderparti har, så vi langt vi kan huske, nominert folk fra alle deler av kommunen på 

sikker plass.  

 

På nominasjonsmøtet 20. 11. 2014 ble det først gjort klart at komiteens forslag om kun en 

kumulert, er i strid med partiets lover. Det skal kumuleres minst to. Hedalen  Arbeiderlag foreslo 

fem kumulerte, med den begrunnelse som er gitt ovenfor, og dette forslaget ble vedtatt.  

Under nominasjonsmøtet ble leder i Hedalen Arbeiderlag, formannskapsmedlem Emmy Bakkom, 

først foreslått på tredjeplass og nedstemt. Hedalen Arbeiderlag foreslo deretter Emmy Bakkom på 

siste kumulerte plass, altså 5. plass. 

Nestleder i Sør-Aurdal Arbeiderparti foreslo at en kandidat fra en annen del av kommunen skulle 

rykke opp på kumulert plass i stedet, og avstemningen endte med likt stemmetall for de to 

kandidatene, 11 stemmer til hver.  



Hedalen Arbeiderlag leser ut av dette avstemningsresultatet: mistillit til Emmy Bakkom og 

motvilje mot at Hedalen skal sikres plass i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.  

Emmy Bakkom trakk sitt kandidatur og forlot møtet. Det samme gjorde to andre kandidater fra 

Hedalen Arbeiderlag, kommunestyrerepresentant Rolf Gunnar Olsen og nestleder i Hedalen 

Arbeiderlag, Ola Jonny Fossholt.  

 

På møte i Hedalen Arbeiderlag 25.11. 2014 meddelte Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og 

Ola Jonny Fossholt at alle tre melder seg ut av partiet. Bakkom og Olsen fortsetter i sine 

kommunale verv som uavhengige representanter.  

Møtet valgte Øystein Fossholt til leder i Hedalen Arbeiderlag, foreløpig fram til lagets årsmøte  

13. 02. 2015.  

Gjenværende styremedlemmer: Øystein Fossholt, Lisbeth Bakke Garli og Eldor Bråthen hadde 

møte hos Øystein 8. des. Møtet drøftet nominasjonsprosessen og vedtok å sende et brev til 

Oppland Arbeiderparti. 

 

Årsmøtet i Hedalen Arbeiderlag 13.01. 2015 valgte: Øystein Fossholt til leder, Lisbeth Garli til 

nestleder og kasserer og Eldor Bråthen til sekretær.                


