TRØNDELAG SENTERPARTI
FYLKESÅRSMØTE 7. - 8. FEBRUAR 2020
Scandic Hell, Stjørdal

Trøndelag

Nominasjonskomiteer til stortingsvalglistene 2021
I forbindelse med sammenslåingene av fylkeslagene i 2018 ble det utarbeidet et notat
som beskriver arbeidet med nominasjonene til stortingsvalglistene i 2021.
Der heter det blant annet:
«Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir slått sammen til ett fylke fra 1.1.2018
endres ikke valgdistriktet til stortingsvalg automatisk som en følge av dette.
Valgdistriktene til stortingsvalg er grunnlovsfestet. I stortingsvalg vil det mest sansyling
være ett valgdistrikt for Sør-Trøndelag og ett valgdistrikt for Nord-Trøndelag også i 2021.
Det medfører at Trøndelag Senterparti skal stille to valglister ved stortingsvalget 2021,
en for Sør-Trøndelag valgdistrikt og en for Nord-Trøndelag valgdistrikt.»
«Det er ingen bestemmelser i valgloven som sier noe om hvordan
nominasjonsprosessene til stortingsvalglistene skal foregå. Det betyr at vi står fritt til å
velge fremgangsmåte for å nominere og vedta de to stortingsvalglistene som skal
fremmes. I prinsippet kan vi derfor bruke den prosedyren vi har brukt tidligere men at
nominasjonskomiteen fremmer forslag på to listeforslag og at nominasjonsmøtet vedtar
to lister, en for hvert valgdistrikt. Det anbefales imidlertid at fylkesstyret oppnevner to
nominasjonskomiteer, en for hvert valgdistrikt. Medlemmene i de respektive
nominasjonskomiteene er utelukkende fra det valgdistriktet de skal fremme listeforslag
for.»
Retningslinjene for nominasjonsprosessene i Trøndelag ble vedtatt slik:
«Nominasjonen til stortingsvalglistene i Trøndelag Senterparti følger Senterpartiets retningslinjer
for nominasjonsprosessen ved stortingsvalg med følgende tillegg:
1. Fylkesstyret oppnevner to nominasjonskomiteer, en for hvert valgdistrikt. Medlemmene i de
respektive komiteene er personer som har stemmerett i det valgdistriktet de skal foreslå liste
for.
2. Nominasjonskomiteene gjennomfører 1. og 2. runde i lokallaga i de kommunene som inngår i
valgdistriktet de skal foreslå liste for.
3. Det gjennomføres to nominasjonsmøter, ett for hvert valgdistrikt.
4. Utsendingene til nominasjonsmøtene skal velges av lokallagene som hører til i det respektive
valgdistriktet.»
I Senterpartiets vedtekter § 8.1 heter det:
«Nominasjonskomiteen velges av årsmøtet eller styret.»
På dette grunnlaget besluttet fylkesstyret i møte 27.1.20 å legge fram oppnevnelsene av
nominasjonskomiteene til fylkesårsmøtet.

Fylkesstyrets vedtak i fylkesstyremøtet 27.1.2020:
Oppnevnelse av Nominasjonskomiteene til stortingsvalglistene 2021 i Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag valgdistrikt legges fram som sak for fylkesårsmøtet 2020.
Fylkesstyret innstiller på nominasjonskomiteer.
Forslag til nominasjonskomite for Sør-Trøndelag valgdistrikt:
Leder:
Jarle Martin Gundersen, Trondheim
Medlemmer:
Lene Skarsvåg, Frøya
Fritz Arne Haugen, Melhus
Odd Jarle Svanem, Heim
Laila Selnes Lund, Ørland
Siv Remetun Lånke, Rennebu
Ola Husa Risan (Senterungdommen)
Forslag til nominasjonskomite for Nord-Trøndelag valgdistrikt:
Leder:
Marit Voll, Verdal
Medlemmer:
Hans Oskar Devik, Røyrvik
Tor Helge Forbord Slind, Stjørdal
Lillian Hatling, Steinkjer
Espen Lauritzen, Nærøysund
Anita Ravlo Sand, Levanger
Nora Stein Baustad (Senterungdommen)

