Velkommen til

Sveiankonferansen
22. juli 2017
Jeg vil i år også invitere Senterpartister i Trøndelag til politisk og sosialt
sommertreff hjemme hos meg på småbruket Sveian i Hommelvik.
Det er har skjedd mye spennende i norsk politikk det siste året, det er nå bare
uker til Stortingsvalget. De kommende ukene blir veldig avgjørende for det blir
regjeringsskifte og for Senterpartiets styrke inn i regjeringsforhandlingene.
At vi som Senterpartister treffes og diskuterer politikk er både artig,
interessant, nødvendig og viktig.
Vi kan by på følgende program for dagen:
11:00 Åpning
11:10 Johan Nygaardsvold, «Husmannsgutten som ble statsminister – hvordan
og hvorfor ble han en av Norges største samfunnsbyggere»


Eirik Haugen, historielærer og lokalhistoriker

11:30 Hvem er vi, og hvilke saker kommer vi til å kjempe for om vi får
muligheten?
 Heidi Greni, 1. kandidat og stortingsrepresentant
 Geir Arild Espnes, 2. kandidat og professor ved NTNU
 Marte Løvik, 3. kandidat og gruppeleder Trondheim SP
Ca 5 min pr innleder, deretter utspørring/samtale innlederne imellom og med salen
Debattleder: Frank Cadamarteri, politisk journalist i Adressa

12:30 Lunch
13:15 Laksefiske på Frøseth Østre


Vegard Frøseth Fenes, ungdomskandidat SP Sør-Trøndelag

13:30 Hva er det Senterpartiet sier JA til – våre løsninger for framtida?
 Ola Borten Moe. Nestleder i Senterpartiet
14:30 Pause
14:45 «Klampen i bånn – full gass til valget»



Erlend Fuglum, tidligere statssekretær og leder i Senterungdommen
Erlend tar utgangspunkt i den dagsaktuelle politiske situasjonen

16:00 Øl-kurs
Kurset holdes av en øl-kelner Petter Bangsund, fra EC Dahls øl-senter i Trondheim.
Kurset baseres på Trønderske øl-sorter.

17:30 Sommerfest på Sveian
Sommerfesten arrangeres av bandet SKA-frika på et åpent grøntområde. Ulike band
spiller mellom 17:00 og ca 01:00 fra scenen i et stort telt (sirkustelt). Det er varme
griller for tilberedning av medbrakt grillmat og mindre telt med bord og benker. De
siste årene har ca 250 personer deltatt på arrangementet.

Praktiske opplysninger:
Pris:
Sveiankonferansen inkl. Lunch og kaffe, kr 200
Sveiankonferansen inkl lunch, kaffe og øl-kurs, kr 450
Øl-kurs, kr 250
Sommerfest på Sveian, kr 250 (betales ved inngangen)
Overnatting:
Campingvogn, bo-bil eller telt? Gi beskjed ved påmelding så
setter vi av plass.
Scandic Hell, Stav Hotell eller Radisson på Hell er aktuelle
Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. juli 2017
Påmelding:
Send mail til oleh@sveian.net
Bekreft påmeldingen ved å innbetale deltakeravgift til konto:
4202.01.64659, eller Vippse til 91603527
Deltakerantall:
Det er plass til ca 60 deltakere på konferansen og øl-kurset.
Adresse:
Fotasvingen 3, 7550 Hommelvik
Spørsmål:
mobil: 916 03 527
Mail: oleh@sveian.net
Du kan selvfølgelig ha med både familie og kjente til sommerfesten selv om de
ikke deltar på konferansen først på dagen.
Malvik Sp stiller med god hjelp som teknisk arrangør .
Velkommen til en trivelig dag i kløverens ånd!

Vennlig hilsen
Ole Herman Sveian

