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Leder
Når dette skrives er ikke bare
Norge, men nesten alle land i
verden i krisemodus på grunn
av Corona-pandemien. Det er
nesten noe litt uvirkelig over
det hele med overfylte sykehus, stengte grenser og tomme bygater. Det har neppe
vært noen situasjon etter
andre verdenskrig som kan
sammenliknes med det vi
opplever nå.
Dette er ikke tida for partipolitisk spill. Nå handler det
om å stå sammen for å komme oss gjennom krisa, både
helsemessig og økonomisk. I
Norge har vi har heldigvis god
tradisjon for brede politiske
løsninger i ekstreme situasjoner.
Likevel - når vi ser de mulige
utslag denne krisa gir, tenker
vi at det må komme annen
politisk debatt framover. En
debatt som faktisk tar på alvor
behovet for lokal beredskap,
høyere sjølforsyning av mat,
lokalsjukehus og en digital
infrastruktur som når fram til
alle.
Vi skal klare oss gjennom
Corona - men flere partier bør
gå i seg selv og tenke på
hvordan vi best kan være forberedt på kommende kriser.
-gol

Partiarbeidet framover
Som følge av situasjonen vi er i er alle fysiske møter i partisammenheng avlyst, i
første omgang fram til 1. mai. Dette er en beslutning som er tatt etter en vurdering
av fylkeslagene samlet. Også partiets store 100-års jubileum som skulle vært avholdt på Lillehammer i juni er flyttet, dette blir nå i stedet i november.

For Agder Senterpartis del, så har vi ingen planlagte arrangementer utover styremøter og slikt i nærmeste framtid, slik at dette ikke påvirker fylkeslaget i særlig
stor grad. Regionmøtene i Setesdal og Lister som skulle vært tidligere i mars ble
avlyst, disse blir satt opp igjen på et senere tidspunkt.
Lokallaga oppfordres til å holde aktiviteten i gang så langt det lar seg gjøre. Styremøter og gruppemøter kan gjennomføres digitalt, det samme kan studiearbeidet
(se egen sak).

Nominasjonsprosessen til stortingsvalget
Første runde i nominasjonen—der lokallaga sender inn forslag til komiteen, har
frist 15. mai. Dersom en ser at det ikke lar seg gjøre å ha et medlemsmøte innen
den dagen, kan en gjøre det slik at medlemmene sender sine forslag til styret som
i sin tur lager et endelig forslag som sendes til nominasjonskomiteen. Det er viktig
at selv om vi ikke kan ha møter, så skal alle medlemmer ha anledning til å delta i
prosessen og foreslå kandidater.
Informasjon fra Senterpartiets Studieforbund:
I dagens situasjon, hvor det ikke er mulig å arrangere kurs ved fysiske samlinger,
har Kunnskapsdepartementet midlertidig åpnet for at kurs kan gjennomføres ved
elektronisk kommunikasjon. Det er imidlertid et krav om samtidighet, som betyr at
alle må være logget på samtidig innenfor et avtalt tidsrom. Programmer som for
eksempel videochat på Messenger, Skype, Teams og lignende er gode å bruke
her. I tillegg har departementet også midlertidig åpnet for å redusere kravet om
totalt antall timer fra åtte til fire timer. Dette betyr at dersom dere har digitale samlinger/kurs så kan dere sende inn frammøteliste på disse på samme måte som ved
ordinære samlinger. Vi skal oppdatere studieplanene våre slik at de reflekterer
denne endringen, og det er også viktig at dere spesifiserer hvilke kursdager/
kurstimer som er digitale på frammøtelisten. Vi har vært i kontakt med utviklerne
av registreringsskjemaet vårt, så forhåpentligvis er dette i orden ganske snart.
Unntakene skissert over gjelder fra 27. mars 2020, og er foreløpig gyldig fram til 1.
august 2020.

Denne utgaven av Nye Agder Tidene er av naturlige grunner litt redusert, men vi kommer
sterkere tilbake. Neste utgave kommer midt i mai - og forhåpentligvis er vi da tilbake til mer
normale tilstander. Har du tips, ønsker eller har lokallaget ditt gjort noe som bør komme på
«trykk»? Kontakt redaksjonen på epostadressen under!
I mellomtida ønsker vi alle en god påske, selv om den for mange blir litt annerledes i år.
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