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Innkalling til fylkesårsmøtet 2022 

 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøtet 2022 for Trøndelag Senterparti.  

Årsmøtet holdes på Radisson Blu Royal Garden, Trondheim, fredag 4. – lørdag 5. mars. Møtet starter 
fredag 4. mars kl. 12.00. Det serveres lunsj fra 11.00.  

Årsmøtets sammensetting:   

• Lokallagslederne   
• Årsmøteutvalgte utsendinger fra lokallagene  
• Ordførere   
• Gruppeledere  
• Fylkestingsrepresentanter  
• Stortingsrepresentanter  
• Fylkesstyret  
• 5 utsendinger fra Senterungdommen  
• Sentralstyremedlemmer fra fylkeslaget  
Dessuten innkalles:   
• Revisorene  
 

Frist for innkomne saker til fylkesårsmøtet er 18. februar 
Frist for resolusjonsforslag til resolusjonskomiteen er 18. februar. 

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.  

Vi ber om at årsmøtevalgte utsendinger som må melde forfall tar kontakt med sin lokallagsleder slik 
at lokallagsleder får finne vara som kan møte i stede.  

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 fylkesstyret i Trøndelag Sp ønske alle velkommen til fylkesårsmøtet 2022!  

 

 

Vennlig hilsen  
Trøndelag Senterparti  

 

Per Olav Tyldum s.        Rune Hjulstad s. 
Fylkesleder        Fylkessekretær 
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Orientering om opphold, innkvartering, gjennomføring og betaling  

Smittevern 

Fylkesårsmøtet blir selvfølgelig gjennomført i henhold til de smittevernregler som måtte gjelde på 
tidspunktet for årsmøtet. Det betyr også at vi må ta høyde for at årsmøtet må utsettes hvis 
smittevernreglene skulle bli endret slik at arrangementet ikke kan gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte.  

Uavhengig av smittevernregler må hver enkelt vurdere sin egen situasjon når årsmøtedagen 
kommer. Er man syk, må man holde seg hjemme og melde forfall. Blir man syk under oppholdet, må 
man varsle sekretariatet og trekke seg tilbake på hotellrommet eller reise hjem.  

Selv om det er usikre tider og vi må regne med at en god del må melde sykdomsforfall, ber vi om at 
dere som har plan om å delta, melder dere på innen fristen (18.2). Det er bedre at dere er påmeldt 
og må melde forfall, evt. sende vara, enn at dere kommer med påmelding i siste liten. 

 

Årsmøteforhandlingene innkvartering og festmiddagen holdes på Radisson Blu Royal Garden.   

Det er anledning til å ha med ektefelle/partner til hele eller deler av arrangementet.  
Ved oppmøte fredag 4. mars er det lunsj i restauranten fra kl. 11.00.  

Det blir ingen registrering ved ankomst, men dere vil finne et bord med navneskilt som alle må ha på 
seg under hele årsmøtet.  Hotellet kan ikke love at alle hotellrommene er klare til kl. 12.00, men dere 
får hotellrom fortløpende så snart de er klare. 

Årsmøteforhandlingene starter fredag kl. 12.00 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. 08.30 og avsluttes med lunsj ca. kl. 14.00.   

Vi kommer til å benytte et digitalt saksbehandlingsprogram som heter GoPlenum til gjennomføring 
av fylkesårsmøtet. I dette programmet ligger sakliste, alle sakspapirer, og alle forslag til vedtak. Det 
er også dette programmet som benyttes til avstemninger, valg, tegne seg til debatt, tegne seg for 
replikk eller til dagsorden. Det er også i dette programmet evt. endringsforslag/nye forslag til vedtak 
skal fremmes.  

Alle delegatene som deltar på fylkesårsmøtet må derfor ha tilgang til sin egen pc/mac, nettbrett eller 
smarttelefon som han kan ha GoPlenum på. For de fleste vil det være enklest å laste ned GoPlenum 
appen på telefon eller nettbrett/iPad, men det går også å logge seg på med nettleseren på en PC eller 
MAC.   

Det er derfor ekstra viktig at alle som skal delta melder seg på med påmeldingsskjemaet og oppgir 
korrekt e-post og telefonnummer. Dette må vi ha for å registrere alle delegatene riktig i GoPlenum 
slik at de som skal ha tale- forslags- og stemmerett får de rettighetene de skal ha.  

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: 18. februar 2022. Bruk påmeldingsskjemaet på våre nettsider 
www.sp.no/trondelag  
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Alle årsmøtepapirene vil bli lagt ut i papirformat i salen slik at dere finner dem der når dere kommer. 
Hvis det er noen som ønsker sakspapirene tilsendt på papir i forkant av møtet må de «bestille» det 
på e-post til rh@sp.no . 

Fylkeslaget får fellesregning på hele årsmøtet og lokallaga blir fakturert for deltagelsen i etterkant av 
fylkesårsmøtet.  

 Priser på mat og innkvartering:  

A: Full pensjon, dobbeltrom (overnatting, festmiddag og alle måltider) Kr. 2 920,- 

B: Full pensjon, enkeltrom (overnatting, festmiddag og alle måltider) Kr. 3 460,- 

C: Ikke boende med festmiddag (lunsj fredag og lørdag, festmiddag)  Kr. 2 280,-  

D: Ikke boende (lunsj fredag og lørdag, ikke festmiddag)   Kr. 1 390,-  

E: Festmiddag                Kr.    890,-    

Påmelding skjer med påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.sp.no/trondelag   
(Eller send en e-post til trondelag@sp.no)  
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