
 

 

Trøndelag 
Kongens gate 40 
7713 STEINKJER 
 
Tlf: 74 60 00 60 
 
trondelag@sp.no 
www.sp.no/trondelag 

        Steinkjer 16.1.2018 
 
 
Innkalling til fylkesårsmøte 2018 
 
Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Trøndelag Senterparti. 
 
Årsmøtet holdes på Scandic Hell hotell, Stjørdal, fredag 9. - lørdag 10. februar 2018. 
Møtet starter fredag 9. februar kl. 14.00. Det serveres lunsj fra 12.30 til 13.30.  
Fra kl. 12.00 og frem til møtestart vil det være mulig å registrere seg, og hotellrom 
fordeles til årsmøtets deltakere fortløpende når de er klare.  
 
Årsmøtets sammensetting:  

• Lokallagslederne  
• Årsmøteutvalgte utsendinger fra lokallagene 
• Ordførere  
• Gruppeledere 
• Fylkestingsrepresentanter 
• Stortingsrepresentanter 
• Interimsstyret for Trøndelag Sp 
• 5 utsendinger fra Senterungdommen 
• Sentralstyremedlemmer fra fylkeslaget 
 
Dessuten innkalles:  
• Revisorene 

 
Det er lokallagsleder som har ansvaret for å følge opp slik at alle utsendinger fra de 
enkelte lokallagene melder seg på fylkesårsmøtet. Vi ber om at påmelding skjer ved å 
bruke påmeldingskjemaet på våre nettsider: www.sp.no/trondelag. 

Øvrige årsmøtepapirer blir sendt til utsendingene ved påmelding. Alle årsmøtepapirer 
samt program blir også lagt ut på våre nettsider: www.sp.no/trondelag. 
 
Vi vil på vegne av interimsstyret i Trøndelag Sp ønske alle velkommen til fylkesårsmøtet 
2018! 
 
 
Vennlig hilsen  
Senterpartiet i Trøndelag 
 
 
Tomas Iver Hallem      Rune Hjulstad 
Leder av interimsstyret      Fylkessekretær 

Alle må melde seg på og oppgi ønsket innkvartering. Du er ikke påmeldt selv om 
lokallagsleder tidligere har meldt inn at du er valgt som utsending.   
Påmeldingsfrist: 31. januar 2018. Bruk påmeldingsskjemaet på våre nettsider 
www.sp.no/trondelag  
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Orientering om opphold, innkvartering og betaling 
 
Årsmøteforhandlingene innkvartering og festmiddagen holdes på Scandic Hell hotell, 
Stjørdal.  
 
Det er anledning til å ha med ektefelle/partner til hele eller deler av arrangementet. 
Ved oppmøte fredag 9. februar er det lunsj i restauranten fra kl. 12.30 – 13.30. Merk; det 
kommer en annen stor gruppe til lunsj kl. 14.00 så Senterpartiets fylkesårsmøtedeltakere 
må være ferdige med lunsjen kl. 13.30!  
 
Fra kl. 12.00 og frem til møtestart vil det være mulig å registrere seg og sjekke inn, men 
hotellet kan ikke love at alle hotellrommene er klare til kl. 12.00, men dere får hotellrom 
fortløpende så snart de er klare fra 12.00 og utover. 
 
Årsmøteforhandlingene starter fredag kl. 14.00 og går fram til kl. 18.30. Kl. 19.45 blir det 
servert aperitiff med påfølgende festmiddag / dans / bar. Til festmiddagen er det 
inkludert en drikke-enhet i prisen, drikke ut over dette må kjøpes av hver enkelt.  
 
Lørdag starter forhandlingene kl. 09.00 og avsluttes med lunsj ca. kl. 13.00.  
 
Fylkeslaget får fellesregning på hele årsmøtet og delegatene/lokallaga blir fakturert for 
deltagelsen i etterkant av fylkesårsmøtet (kryss av for ønsket valg). 
 
Priser på mat og innkvartering: 
A1: Full pensjon, dobbeltrom (overnatting, festmiddag og alle måltider) Kr. 2 140,- 
A2: Full pensjon, enkeltrom (overnatting, festmiddag og alle måltider) Kr. 2 450,- 
B: Ikke boende med festmiddag (lunsj fredag og lørdag, festmiddag) Kr. 1 840,- 
C: Ikke boende (lunsj fredag og lørdag, ikke festmiddag)   Kr. 1 160,- 
D: Festmiddag         Kr.    680,- 
  
Påmelding skjer med påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.sp.no/trondelag 
(Eller send en e-post til trondelag@sp.no ) 
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TRØNDELAG SENTERPARTI 
 

FYLKESÅRSMØTE 9. - 10. FEBRUAR 2018 
Scandic Hell, Stjørdal  

 
SAKLISTE (foreløpig) 
 
Fredag 9. februar kl. 14.00 - 18.30 
 

1. Åpning og konstituering ved leder i interimsstyret Tomas Iver Hallem 
2. Opprop 
3. Konstituering 

A) Godkjenning av innkalling og sakliste 
B) Valg av fire møteledere 
C) Valg av to møtesekretærer 
D) Valg av to til å underskrive møteboka 

4. Vedtak om åpent møte 
5. Innledninger 

• Partileder Trygve Slagsvold Vedum  
• Parlamentarisk leder Marit Arnstad 
• Stortingsrepresentant Heidi Greni 

Generaldebatt og debatter etter hver innledning. Tema/tittel på innledningene 
kommer sammen med årsmøtepapirene.  

6. Resolusjoner (blir behandlet både fredag og lørdag) 

 

Lørdag 10. februar kl. 09.00 - 13.00 

Innledning ved 1.nestleder Ola Borten Moe 

Generaldebatt  

7. Høring Senterpartiets etiske retningslinjer 

8. Årsmelding 2017 Sør-Trøndelag Senterparti  

9. Årsmelding 2017 Nord-Trøndelag Senterparti 

10. Regnskap 2017 Sør-Trøndelag Senterparti  

11. Regnskap 2017 Nord-Trøndelag Senterparti 

12. Arbeidsplan 2018 Trøndelag Senterparti 

13. Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti 

14. Innkomne saker (Innkomne saker må sendes interimsstyret innen 31. januar 2018) 

15. Valg  

 

Møtet heves kl. 13.00, deretter lunsj og avreise. 



 
 

 
 

TRØNDELAG SENTERPARTI 
 

FYLKESÅRSMØTE 9. - 10. FEBRUAR 2018 
Scandic Hell, Stjørdal  

 

 

PROGRAM 

 
Fredag 9. februar: 
 
 Fra 12.00 Oppmøte, registrering, innsjekk 
  
 Kl. 12.30 -13.30 Lunsj  
 
 Kl. 14.00  Møtet åpnes  
 
 Kl. 15.45 – 16.15 Pause, kaffe 
 
 Kl. 18.30  Møtet avsluttes for dagen 
 
 Kl. 19.30  Aperitiff   
 
 Kl. 20.00  Festmiddag med påfølgende dans,  
   
 
 
Lørdag 10. februar: 
 
 Kl. 07.00  Frokost   
 
 Kl. 09.00  Møtet starter    
  
 Kl. 10.45 – 11.15 Pause, kaffe, utsjekk   
 
 Kl. 11.15  Møtet fortsetter  
    
 Kl. 13.00  Lunsj, hjemreise 

 


