
 
 

 

Handlingsplan 2022    –   Vestfold Senterparti 

  

1. Innledning  
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaga og lokallaga når det gjelder politisk 
aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer. 2022 er et mellomvalgår, og det vil 
prege arbeidet med fokus på organisasjonsarbeid og forberedelser til kommune- og 
fylkesvalget i 2023.  

 

2. Organisasjonsarbeid 
2.1 Målsettinger 
Alle lokallag i Vestfold Senterparti skal ha medlemsøkning i 2022. Alle lokallag skal få tilbud 
om kursing i politisk og organisatorisk arbeid. Som et resultat av dette er det også et mål at 
man øker registrerte studietimer med tidligere år. Gruppemøter oppfordres til å føres som 
studietimer.  

2.2 Økonomi 
Fylkesstyret skal få framlagt budsjett på styremøte i juni, oktober og når årsregnskapet er 
ferdigført.  

2.3 Intern diskusjonsforum 
Fylkeslaget skal utvikle et internt diskusjonsforum for folkevalgte i Vestfold Senterparti.  

2.4 Verving/rekruttering 
Verving av nye medlemmer er en viktig kontinuerlig oppgave. Det skal senest i utgangen av 
oktober gjennomføres i løpet av året gjennomføres en egen aksjonsdag for verving av nye 
medlemmer. Jobben med å følge opp medlemmer som ikke har betalt sin kontingent gjøres 
av lokallaga, i samarbeid med sekretariatet.  

2.5 Lokallaga 
Lokallaga er grunnmuren i Senterpartiet. Det er derfor viktig å ha godt fungerende lokallag 
med flere ressurspersoner i alle kommunene i Vestfold. Alle lokallag skal i løpet av året få 
tilbud om besøk av fylkessekretær og/eller fylkesstyret i løpet av året, i tillegg til årsmøtet. 

2.6 Senterungdommen 
Det skal settes av tid fra fylkeslaget til politisk og organisatorisk hjelp for Senterungdommen 
i Vestfold.  

 



 
 
3. Politikk 
Vestfold Senterparti skal være en tydelig politisk aktør som engasjerer mennesker og 
påvirker samfunnsutviklingen både lokalt, på fylke og nasjonalt. I fylkes- og lokalpolitikken 
skal Senterpartiet være med på å sette den politiske dagsorden med aktive gruppeledere, 
kommunestyrerepresentanter og ei aktiv fylkestingsgruppe. Vestfold Senterparti skal løfte 
lokale problemstillinger som også har relevans for Senterpartiet sentralt. 
Stortingsrepresentant, fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallaga og kommunestyregruppene 
har et felles ansvar for å følge dette opp.  

 

4. Kompetanse, studiearbeid og kommunikasjon 
Kunnskap er makt. Senterpartiets folkevalgte og tillitsvalgte skal ha god kunnskap om 
aktuelle politiske temaer, politisk arbeid og organisasjonsarbeid. Dette for å være i stand til å 
sette dagsorden og få gjennomslag for politiske saker lokalt og nasjonalt. 

Inspirere og trygge medlemmene i politisk kommunikasjon på ulike 
kommunikasjonsplattformer. Formålet er å skape kunnskapsrik aktivitet som når bredt ut. 
 

Det vil bli tilbudt følgende kurs / aktivitet fra fylkeslaget: 

• Samling med opplæring for alle lokallagsstyremedlemmer i organisasjons- og politisk 
arbeid. 

• Skolering av valg- og nominasjonskomité. 

• Temakvelder med ulike aktuelle politiske temaer. 
 
 
 
 
 

  

 


