SAK 9 - VIRKSOMHETSPLAN 2022
Buskerud SENTERPARTI 2022 - 2023
Det er viktig at fylkesstyret (og fylkesårsmøtet) forsetter å jobbe langsiktig og målrettet,
for å skape god Sp-politikk og tjenester nær folk i hele Buskerud.
Fylkesårsmøte utfordres på å gi innspill i møtet og seinere.
Innledning:
Virksomhetsplanen setter rammene og prioriteringene for det neste arbeidsåret. Pandemien kan
sette begrensinger for fysiske møter også i dette arbeidsåret. Det tas derfor forbehold om dette i
planlegging og gjennomføring av arrangementer, men vi har blitt flinke til å ta i bruk digitale
løsninger så det bør utnyttes videre.
Kompetanse-, organisasjon og nettverksbygging:
Kunnskapsbygging er en kontinuerlig prosess. Et overordnet mål er å bygge en solid organisasjon fra
rot til topp som bidrar til å vedlikeholde og styrke demokratiet, politisk og organisatorisk.
Webinar er gode lavterskeltilbud som gir rask og god kunnskap. Det blir arrangert «Folkemøte på
Nett» gjennom året som er av interesse for medlemmer og tillitsvalgte med jevne mellomrom.
Stortingsrepresentant og fylkesstyret er ansvarlige for disse. Det er et mål om høyt politisk
engasjement i alle lokallag. Fylkesstyret ønsker å aktivt støtte lokallaga i arbeidet ved å dra på, og
bidra i møter og aktiviteter i lokallaga. Bruk distriktsrepresentanten i fylkesstyret og styrk
samarbeidet mellom lokallaga i hvert enkelt distrikt. Vi spiller på lag, og gjør hverandre gode!
• Fylkesstyret skal intensivere arbeidet med organisasjonsutvikling i arbeidsåret som kommer.
Dette skal gjøres gjennom tydelig ansvarfordeling i fylkesstyret herunder nedsettelse av
arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling.
• Det utarbeidet et årshjul for å sikre en helhetlig arrangementsstruktur i Buskerud
Senterparti. I dette inkluderer landsstyrets vedtak om sentrale arrangement/konferanser
samt relevante lokallagsaktiviteter
• Fylkesstyret vurderer å ta initiativ til flere AdHoc grupper på politiske temaer for å inkludere
flere medlemmer i organisasjonen for å utvikle politikk.
• Fylkesstyret skal gjennomgå sine rutiner for oppfølging av lokallagene for å sikre en mer
kvalitativ og nærere dialog/oppfølging.
• Fylkesstyret skal utarbeide en helhetlig skoleringsplan for hele organisasjonen både på faglig
og organisatorisk nivå. BSp skal fortsette arbeidet med å spre kunnskap og løfte viktige
debatter gjennom å eksempelvis arrangere «Folkemøte på Nett» og fysiske folkemøter.
Kommunikasjon
Buskerud Sp skal videreutvikle gode digitale løsninger for samarbeid, kommunikasjon og skolering.
Telefonmøtene med Stortingsrepresentanten hver tirsdag er god kanal for informasjon og innspill for
alle tillits- og folkevalgte. Våre politiske løsninger må synliggjøres og kommuniseres ut til hele
organisasjonen, og ikke minst til velgere.
•
•
•
•

Buskerud Senterpartiet skal være synlige i både trykte og i sosiale medier.
Sørge for at både Facebook, Instagram og hjemmesider er oppdatert
Bevisstgjøre og skolere lokallag og tillitsvalgte i bruk av sosiale medier
Tillitsvalgte oppfordres til å være aktive på Facebook

•

Sikre god dialog og samhandling med Hovedorganisasjonen, for å drøfte og løse vanskelige
saker, koordinering av medieutspill etc.

Medlemsverving
Verving av nye medlemmer vil være en viktig oppgave i 2022, i tillegg til å beholde eksisterende. Det
forutsetter at lokallagene prioriterer medlemspleie og at det gjennomføres medlemsaktiviteter.
Målet er å øke medlemstallet …. .
- Opprettholde
- Øke med 50
- Øke med 100
Senterungdommen:
Senterungdommen er fylkeslagets viktigste kanal for å rekruttere ungdom og utvikle partiets
ungdomspolitikk, ta vare på unge medlemmer og unge talenter. Senterungdommen er en nøkkel til
senterbevegelses styrking og politiske utvikling. Lokal støtte til deres arbeid vil gi mere aktivitet og
flere medlemmer. Fylkeslaget vil bistå Senterungdommen med rekruttering av medlemmer og
styrking av eksisterende og danning av nye lokallag
Senterkvinnene:
Medlemsstatistikken viser at kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn er fordelt med 37% kvinner
og 63 % menn. I samarbeid med fylkesstyret i Senterkvinnene arbeide for et sterkt nettverk blant
kvinnelige medlemmer, og sørge for at det oppnevnes senterkvinnekontakter i alle lokallag.
Studiearbeid:
Studiearbeid er livsnerven i Senterbevegelsen. Fylkesstudieleder følger opp lokallagene i sitt
studiearbeid. Studiearbeid er en viktig metode for arbeidet i lokallagene, kommunestyregruppene,
folkevalgtsamlingene og andre forum. Målet er å øke antall studietimer og at alle studietimer blir
registrert.
•
Lokallagene oppfordres til å gjennomføre e-læringskurset
Fylkesstyremøter:
Det skal avholdes styremøter jevnlig. Minst ett fylkesstyremøte i halvåret skal legges ut i lokallaga og
kombineres med temamøte eller annet utadretta opplegg, hvis situasjonen tillater det.
Overordna tidsramme:
Før sommeren:
• Oppnevnelse av nominasjonskomite, og innledende innspillsrunde på kandidater.
• «Folkemøte på Nett»
• Debattkurs for folkevalgte
• Kurs i mediearbeid
• Lokallagsledersamling
Etter sommeren:
• «Folkemøte på Nett»
• Styremøte ute i fylket
• Lokallagsledersamling
• Innen 1. desember – nominasjonsmøte.
Nytt styre konkretiserer datoplan som sendes ut til lokallaga.

