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Innkalling til nominasjonsmøte 
2022, Trøndelag SV 
Fylkesstyret i Trøndelag SV innkaller til nominasjonsmøte, lørdag 5. november 2022. Møtet 

blir avholdt på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal, med registrering fra kl. 10:00. 

Frister 

I henhold til vedtektene gjelder disse fristene: 

29. oktober: Endelig saksliste og dagsorden sendes ut til lokallagsledere, og oppdateres på 

hjemmesida til Trøndelag SV: Trøndelag SV – Representantskapsmøte og nominasjonsmøte, 

5. – 6. november 2022 

29. oktober: Påmelding til trondelag@sv.no (sendes gjerne så raskt det er klart) 

 

Dagsorden 

Lørdag: 

Tid Hva 

10:00 Registrering og «Ny på nominasjon og repskap» 

10:45 Velkommen v/ fylkesleder Ottar Michelsen 

11:00 Formøter 

12:00 Nominasjonsmøtet åpner 
SAK1: Konstituering nominasjonsmøte 
SAK2: Innstilling fylkestingsliste for 2023 

• Nominasjonskomiteen legger fram innstillinga v/ Victoria 
Johnsen Skjønhaug 

• Debatt 

13:00 Lunsj 

13:45 Nominasjonsmøtet forts. 
SAK3: Valg 

14:30 Nominasjonsmøtet slutt 

14:30 Representantskapsmøtet åpner 
SAK1: Konstituering representantskapsmøte 

14:45 Arbeid i regions-team 

15:45 Pause (og fotografering) 

16:15 Gruppearbeid – lokale valgprogram 

18:15 Slutt 

19:00 Middag 
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Søndag: 

Tid Hva 

09:00 Vips, så ble det en kulere valgkamp v/ Tore Aasheim 

09:15 Politisk innledning v/ Lars Haltbrekken 

09:30 Fylkesprogrammet for Trøndelag SV 

• Innledning v/Rakel Skårslette Trondal, leder av programkomiteen 

• Gruppearbeid på ulike tema 

12:30 Enkel lunsj og vel hjem! 

 

 

Påmelding  

Lokallagene velger delegater til nominasjonsmøtet på sine årsmøter. Hvis du ønsker å være 

delegat kan du ta kontakt med din lokallagsleder. Antall delegater regnes ut i fra 

medlemstallet 31.12.2021, jfr. vedtektene, § 3.1 

Påmelding sendes til trondelag@sv.no 

Oppgi info om: 

- Navn på delegater 

- Antall hotellrom  

- Matpreferanser o.l. 

Pris for deltakelse  

Lokallagene betaler 600,- pr delegat ved overnatting. Fylkeslaget betaler øvrige utgifter. 

VIKTIG: Ta kontakt dersom lokallaget ikke har råd til å betale full pris, så kan vi sammen 

komme fram til en løsning. Jo tidligere dere tar kontakt om dette – jo større er 

sannsynligheten for å finne en god løsning 

Prisen er en pakkepris for deltakelse på både nominasjonsmøtet og representantskapsmøtet. 

 

 

 

 

 

Ottar Michelsen 

Fylkesleder 
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