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Nominasjon til stortingsvalget i 2021

Leder
Vi har lagt bak oss en vår som
har vært av de mer spesielle,
for å si det forsiktig. Tiltakene
som har vært innført for å begrense smittespredning har
hatt store konsekvenser for
alle deler av samfunnet, ikke
minst for politikk og partiarbeid. Rekk opp ei hand alle
som ikke hadde prøvd seg på
«Teams» før nå i vår…
Vi håper at samfunnet etter
hvert går mer tilbake til det
normale. Men vi har lært noe i
vår som vi må ta med oss. For
eksempel at vi klarer oss helt
fint uten handletur til Strømstad eller langweekend i Roma. Mange har plutselig oppdaget at det er mye spennende å finne på i nærmiljøet og
ute i naturen.
Rett etter sommeren starter
den lange valgkampen, kampen for å få fast plass på stortinget for første gang på over
20 år. For å lykkes må vi være
ett lag som jobber sammen
fra toppkandidater til lokallag
og alle medlemmene. Det er
som i fotball - det hjelper ikke
å ha verdens beste spiss hvis
ikke resten av laget fungerer
som det skal. Men når SPlaget er på sitt beste kjører
det over det meste.
Det heter seg at ferie er å ha
fri fra lønnet arbeid, men forhåpentligvis får de fleste litt tid
til å koble av litt også. Vi
trenger et uthvilt lag til kampen som venter oss.

Riktig god sommer!

-red

Nominasjonskomiteen melder at første runde i prosessen er
avsluttet. Komiteens leder Kåre Haugaas kan fortelle at det til
sammen er 44 kandidater fra hele Agder som er med videre i
andre runde - 19 kvinner og 25 menn.
Lokallaga skal nå innen 1. september avholde medlemsmøte
og sette opp en prioritert liste på 10 kandidater samt velge
utsendinger til nominasjonsmøtet 28. november.
Det er viktig at alle lokallaga avholder sine medlemsmøter og
Kåre Haugaas
sender inn prioritert liste slik at vi i nominasjonskomiteen får et
best mulig utgangspunkt for å sette opp det endelige listeforslaget, oppfordrer
Kåre.
Senterpartiet frisker opp logo og grafikk
I vår har Senterpartiets logo fått en liten ansiktsløftning. Det er fremdeles den gjenkjennelige kløveren vi har hatt siden 2012, men med ny skrifttype. Den store nyheten er imidlertid at det er laget egne logoer for alle lokallag, vi
har her bare tatt med et par eksempler.
Det er også lansert en ny profilportal på nettsiden profil.senterpartiet.no - det er
her du finner lokallagas logoer i utgaver både til trykk og digital - og mye annet.

Partiarbeidet til høsten
Etter en relativt rolig vår blir det hektisk igjen til høsten! Landsstyret vedtok tidlig i
vår en vedtektsendring som gjør at alle lokallagsårsmøtene skal flyttes til januar,
og fylkesstyret har derfor bestemt å gjennomføre en ekstra runde
med regionmøter til høsten med ekstra fokus på politikkutvikling. Å få fram ny politikk og saker vi kan bruke enten i fylkestingsgruppa, ute i lokallaga eller i valgkampen er viktig, forteller Oddbjørn Kylland som er politisk nestleder i fylkeslaget. -Derfor har vi
bestemt å ha en ekstra runde med regionmøter i november, i tillegg til de allerede oppsatte i september. I tillegg vil nominasjonen og programarbeidet være store saker som partiet skal jobbe
Oddbjørn Kylland med utover høsten.

Kontingent
Har du husket å betale kontingenten for 2020? Det er pr. 25.6 ca 70 medlemmer i
Agder som fremdeles ikke har betalt kontingent. De som ikke betaler kontingent
må strykes fra medlemsregisteret etter sommeren.
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