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NORDLAND SENTERPARTI FYLKESÅRSMØTE 

 

Sak 5 Innkomne organisatoriske saker 

a. Fra styret 

Styresammensetning og regioninndeling.  
 
Årsmøtet i 2021 gjorde følgende vedtak i denne saken:  
Dagens ordning videreføres i ytterligere ett år. Sakene om fylkesstyrets 
sammensetning og inndeling av arbeidsregioner tas opp til ny behandling på 
fylkesårsmøtet i 2022.  
 
Landsstyremøtet 29.-30. oktober 2021 behandlet fremlagt sak om 
organisasjonsutvikling, og fattet følgende vedtak: 

1. Landsstyret slutter seg til hovedretningen i den fremlagte saken om 
organisasjonsutvikling i Senterpartiet.   
2. Landsstyret understreker betydningen av å styrke dialogen med 
medlemmene, for å beholde og trekke veksler på medlemmens 
engasjement og innsikt. Lokallagene har hovedansvaret for dette, men 
må følges opp av både fylkeslag og sentralledd.   
3. Landsstyret ber styrene i fylkeslagene/fylkesdelslagene om å 
drøfte egen arbeidsform som grunnlag for en videreutvikling i den 
retningen som foreslås i saksframstillingen. Dette må også være et fast 
tema på sentrale samlinger for fylkesledere og fylkessekretærer.   
4. Landsstyret anbefaler fylkeslagene/fylkesdelslagene å 
gjennomføre   

a. en årlig fysisk samling for alle lokallagsledere.   
b. en årlig fysisk samling for alle folkevalgte i kommunene og 
fylket.  

5. Landsstyret anbefaler at det arrangeres en landskonferanse for alle 
lokallagsledere i mellomvalgår.   
6. Landsstyret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en årlig fysisk 
samling på landsplan for alle folkevalgte og rådsmedlemmer på 
fylkesnivå.  
7. Landsstyret ber sentralstyret iverksette et arbeid med å gjennomgå 
og eventuelt justere oppgavefordelingen mellom fylkeskontorene og 
partikontoret sentralt dersom det skulle vise seg å være 
hensiktsmessig.   
8. Landsstyret ber sentralstyret oppnevne et utvalg som får i oppdrag 
å gjennomgå partiets vedtekter og fremme forslag til endringer som vil 
styrke partiets arbeid både lokalt, på fylkesplan og sentralt.   
9. Landsstyret ber sentralstyret igangsette et arbeid med å 
systematisere og styrke partiets samlede kurs- og 
opplæringsvirksomhet, med utgangspunkt i de tiltakene som skisseres i 
saksframstillingen.   
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10. Landsstyret understreker betydningen av god koordinering mellom 
partiorganisasjonen, stortingsgruppa og regjeringsapparatet, og 
forventer at det etableres gode rutiner for å ivareta dette.   
11. Senterungdommen involveres i dette arbeidet.  

  
På bakgrunn av dette vedtaket, samt den pågående revideringen av 
Senterpartiets vedtekter, har fylkesstyret etter å ha behandlet saken, fattet 
følgende forslag til vedtak:  
 
På bakgrunn av vedtaket fra landsstyremøtet vedr. organisasjonsutvikling og 
kommende vedtektsendringer, gjøres det ingen organisatoriske endringer i 
Nordland Senterparti pr nå. Saken tas evt. opp til ny vurdering når vedtakene fra 
Senterpartiets landsmøte er på plass.  
  
 

 

Innmeldt sak fra Sortland Senterparti til årsmøtet 2021, oversendt 
styret 
 
Saken var oppe til behandling i fylkesstyremøtet 25.01.2022.  
  
På bakgrunn av innsendt sak, og avholdt teamsmøte med Sortland SP den 
07.01.22 fremmet AU følgende forslag til vedtak:  
- I forbindelse med nominasjon og valg følger Nordland Senterparti de til enhver 
tid gjeldende vedtekter og retningslinjer.  
- Lokallagenes årsmøteprotokoller skal sendes inn til fylkeskontoret, og fungere 
som påmelding til fylkets årsmøte/nominasjonsmøte.   
-Fylkeskontoret fungerer som fylkesstyrets fullmaktskomite  
-Ved benkeforslag anser fylkesstyret «rimelig tid» til å være én (1) uke før 
møtestart.  
  
Punkt nummer 4 falt med 5 mot 8 stemmer i styremøtet.  
  
Forslag til vedtak:  
- I forbindelse med nominasjon og valg følger Nordland Senterparti de til enhver 
tid gjeldende vedtekter og retningslinjer.  
- Lokallagenes årsmøteprotokoller skal sendes inn til fylkeskontoret, og fungere 
som påmelding til fylkets årsmøte. Delegater til nominasjonsmøtet kan alternativt 
velges på et senere avholdt medlemsmøte. Da må denne protokollen sendes 
fylkeskontoret i etterkant av dette møtet.  
-Fylkeskontoret fungerer som fylkesstyrets fullmaktskomite  
  
 


