Til alle lokallag i Aust-Agder og Vest-Agder Senterparti

Som dere er kjent med har fylkesårsmøtene vedtatt at Senterpartiet i Agder skal samles til ett lag i
2019, og det er satt i gang flere prosesser som skal gå fram mot den tid.
Vi legger fortløpende ut dokumenter og informasjon på nettsiden
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/aust-agder/ett-senterparti-i-agder
Dere vil også få egne, formelle henvendelser fra både nominasjonskomiteen, programkomiteen og
organisasjonsutvalget, men for å prøve å gjøre det litt enklere for dere har vi satt opp en oversikt
over viktige hendelser og frister som dere i lokallaga må forholde dere til utover året.
Kort sagt er de to viktigste fristene nå 15. mai og 10. september.
Dere BØR ha et medlemsmøte for å svare på det som har frist 15. mai, men dere MÅ ha
medlemsmøte for å svare på det som har frist 10. september. På det siste skal dere også velge
utsendinger til nominasjonsmøtet. Alle detaljer kommer i egne skriv fra fylkeskontoret.
Styrken til Senterpartiet er lokallaga, og alle vi som jobber med dette prosjektet vil oppfordre til at
dere som lokallag bruker alle anledninger til å komme med forslag, innspill, kommentarer,
høringssvar og det dere ellers måtte ha på hjertet. Her er det åpent for alt! Vi har alle et felles mål
om at Senterpartiet skal bli et sterkt og viktig parti på Agder – og vi er sterkest når vi jobber sammen
og har god kontakt.
Vi har satt opp telefonnummer og epostadresser til lederne av utvalg og komiteer, fylkesledere og
fylkeskontoret - nøl ikke med å kontakte oss!

Med vennlig hilsen
Oddbjørn Kylland, Thor Jørgen Tjørhom, Kristen Helen Myren, Margrethe Handeland, Tore Stalleland
og Gunnar-Ole Lyngroth

Prosjektet «Ett Senterparti i Agder» - viktige datoer for lokallaga
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Nominasjonskomiteen sender ut brev til lokallaga om kandidater til
fylkestingsvalglista
Organisasjonsutvalget sender ut sin første rapport til lokallaga
15. mai er frist for å sende inn kandidater til nominasjonskomiteen OG innspill
til organisasjonsutvalgets rapport
Programkomiteen sender ut første utkast til fylkestingsvalgprogram.
Nominasjonskomiteen sender ut 2. runde i nominasjonen
10. september er frist for innspill til programkomiteen OG frist for å sende inn
svar til 2. runde i nominasjonen. Begge disse må dere behandle på et
medlemsmøte der dere også velger utsendinger til nominasjonsmøtet.
Organisasjonsutvalget sender ut sin andre rapport på høring.
Nominasjonskomiteen presenterer sitt endelige listeforslag i slutten av
måneden.
Lokallagsårsmøtene skal være avholdt innen 15. november, men gjerne før!
Nominasjonsmøte 24. november.
Programkomiteen legger fram sitt endelige forslag til fylkestingsvalgprogram
på nominasjonsmøtet.
Lokallaga MÅ sende inn lagsmeldingsskjema innen 1. desember, værsåsnill..!
Frist for innsending av endringsforslag til programmet ca. 20 januar.
Fylkesårsmøte sannsynligvis 9.-10. februar

Kontaktinformasjon
Organisasjonsutvalget:

Kirsten Helen

Kristen Helen Myren, tlf. 91629046
kirsten.helen.myren@vegarshei.kommune.no

Programkomiteen:
Margrethe Handeland, tlf. 97709901
margrethe.handeland@haegebostad.kommune.no

Margrethe

Nominasjonskomiteen:
Tore Stalleland, tlf. 97174188
tore.stalleland@grimstad.kommune.no

Fylkesledere:

Tore

Oddbjørn Kylland, tlf. 90979552
ok@sp.no
Thor Jørgen Tjørhom, tlf. 41466967
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no
Thor Jørgen

Oddbjørn

Alt mulig:
Gunnar-Ole Lyngroth, tlf. 95208959
gol@sp.no
GOL

