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Til lokallaga, fylkesstyret, fylkestingsgruppa, SU 

Kopi til SV-sentralt  

          03.01.2018 

 

 

 

Innkalling til fylkesårsmøte for Nord- og Sør-Trøndelag SV 2018 

 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag SV ønsker vel møtt til et felles fylkesårsmøte 3. – 4. februar 2018.  

Møtet vil foregå på Scandic Hell i Stjørdal. Hotellet befinner seg i gåavstand fra togstasjon på 

Trondheim Lufthavn Værnes. https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-hell 

 

Det blir politiske diskusjoner, spennende innledninger og muligheter til å bli bedre kjent med folk i 

organisasjonen! Vi får innledninger av nestleder Snorre Valen og stortingsrepresentant Lars 

Haltbrekken.   

 

Første informasjon om fylkesårsmøte ble sendt på e-post 1.11.18, og her kommer innkalling vedlagt 

forslag til dagsorden. Den kan bli noe endra. Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på sv.no/nord-

trondelag og sendt på e-post til lokallaga og delegatene som er meldt på ca en uke før møtet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Årsmøtesaker: 

Årsmøtesakene er valg, årsmeldinger, arbeidsplan, regnskap, budsjett og innkomne forslag. På møtet 

skal de to fylkeslagene bli nedlagt og Trøndelag SV opprettes. 

 

Forslag til uttalelser og andre forslag må sendes til nord-trondelag@sv.no seinest 1 uke før møtet, 

altså innen fredag 27. januar. 

 

Valg av delegater 

Lokallaga velger sine delegater på sitt årsmøte. For N-T SV er det 1 pr lokallag + 1 pr 15 påbegynte 

medlem. Se vedlagte vedtekter. De som velges som delegater må være medlem av SV. 

 

Økonomi og praktisk informasjon. 

Årsmøtet koster kr 1500 pr delegat som lokallaga får regning for i ettertid. Forslag til fordeling er at 

lokallaget dekker kr 1000, og hver enkelt deltaker kr 500. Lokallaget krever inn eventuell egenandel 

og betaler tilsendt faktura. Dette dekker reiseutjamning, overnatting og mat. SU betaler kr 200 pr 

delegat. + overnatting. Redusert pris for de som ikke overnatter. I utgangspunktet deler delegatene 

trippelrom. . Det er også satt av noen dobbeltrom. Om noen ønsker enkeltrom, koster det kr 400 

ekstra. Dette må vi ha beskjed om, da det er et begrensa antall enkeltrom. Dersom lokallaget har lite 

penger i kassa, kan de ta kontakt med fylkeslaget for å be om at fylkeslaget dekker noe av 

kostnadene. 
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Vi satser på mest mulig papirløs gjennomføring av fylkesårsmøtet, så jeg oppfordrer de som har pc 

eller nettbrett til å ta med det. De som ønsker papirversjon, gir beskjed om det. Det blir også noen 

kopier på møtet. Saksdokumentene vil bli sendt til lokallaga og til de påmeldte pr e-post. 

 

Påmelding: 

Påmelding sendes snarest og seinest innen 19. januar til nord-trondelag@sv.no.  

Vennligst oppgi e-postadresse til delegatene. Husk å sjekke at de som blir valgt som delegater er 

medlem i SV.  Dersom dere ikke har hatt årsmøte innen 19.1., er det fint om lokallaga oppgir hvor 

mange som kommer. Det er for at vi skal slippe å betale for rom vi ikke skal bruke. 

 

Bare ring eller send mail til nord-trondelag@sv.no om du lurer på noe.  

 

 

Velkommen til fylkesårsmøtet! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ann Gregersen 

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag SV 
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