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FRAMMØTE/REGISTRERING 

Kl. 09.00 – 09.30 Frammøte og registrering av landsmøtets deltakere 

Kl. 09.30   Årsmøte åpnes av partiets leder 

Sak nr. 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak nr.   2) Valg av møteleder og sekretær 

Sak nr. 3) Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

Sak nr. 4) Årsmelding 2017 

Sak nr. 5) Regnskap 2017 (Gjennomgang) 

Sak nr. 6) Styrets budsjettforslag, og arbeidsprogram for 2018-2019 

Sak nr. 7) Fastsetting av kontingentandel for 2019 

- Skal NP ha forskjellige kontingentnivåer? 

Sak nr. 8) Etablering av fylkes og lokallag med høyt engasjement frem mot valget 2019 

- Markedsføring 
- Medlemsverving 
- Økonomisk utvikling på fylkes- og lokalnivå 

Sak nr. 9) Drift av hjemmesiden, kvalitetssikring, ivaretakelse av sikkerhet og 
oppbevaring/tilgang til passord. 

- Ansvarlig redaktør og administrator 
- Medadminstrator 
- Moderatorer 

Sak nr. 10) NorgesPartiet på Facebook, Twitter og andre media 

- Regler for oppretting av grupper og likersider? 

- Hvordan og av hvem skal dette organiseres? 
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Sak nr. 11) Innkomne saker 

a. Bergen NorgesParti har fremmet forslag om at alle tillitsvalgte medlemmer i 
NP skal være valgbare til partiets første sentralstyre, også de som sitter i 
dagens interim styre. 

b. Endring og forbedring av tillitsavtalen. 

c. Endring og forbedring av vedtektene.  

Her sier dagens vedtekter at; «vedtektsendringer må være sentralstyret i 
hende senest 31.  desember.» Eventuelle endringer av vedtektene kan derfor 
ikke behandles før ved neste landsmøte i 2019. 

Sak nr. 12) Fremmøte fylkesledere/nestledere presenterer fylkeslagets tillitsvalgte for landsmøte. 

Sak nr. 13) Valg av NorgesPartiets første sentralstyre (hemmelig valg). 

Partilederen innleder med en orientering vedrørende valget. 

- For å være stemmeberettiget må en ha vært medlemmer i minimum 3 
måneder, og kontingenten for 2018 må være betalt. 

a) Valg av: Partileder 

b) Valg av: Første nestleder 

c) Valg av: Andre nestleder (dersom det er valgbare kandidater) 

d) Valg av: 6 styremedlemmer (dersom det er nok valgbare kandidater) 

e) Valg av: 4 varamedlemmer (dersom det er nok valgbare kandidater) 

 

Forslag til valgbare kandidater til sentralstyre med presentasjon/CV sendes nestleder Anne Harila innen 
3. mai 2018, som så distribuerer dette ut til medlemmene slik at disse kan gjøre seg kjent med 
kandidatene. 

Pauser / Timeplan: 

Kl. 11.00 KAFFE m/KAFFEMAT 

Kl. 13.00 LUNSJ 

Kl. 14.00  LANDSMØTE fortsetter 

Kl. 18.00 Landsmøte avsluttes 

Kl. 18.30 Middagsbuffet 
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Hotellets tilbud til NorgesPartiet inkluderer: 

Kaffe, te og vann tilgjengelig hele dagen. 

- Lunsj buffet 

- Kaffepause med frukt /kake 

- Middagsbuffet 

- Overnatting med frokost 

- Gratis parkering 

- Gratis internett 

 

Priser 

Pr. person i enkeltrom pr. døgn :  kr. 1 295,- 

Pr. person i dobbeltrom pr. døgn: kr.    995,- 

Dagpakke uten overnatting:   kr.    425,- 

 

Bestill hotellrom her: http://www.osterdalenhotell.no/index.php/booking 

http://www.osterdalenhotell.no/index.php/booking
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PÅMELDINGS SKJEMA  
til landsmøte 

 
Påmeldingsfrist: Fredag 11.mai 2018 

 
Sendes til: post@norgespartiet.no 

Eller pr post: Norgespartiet v/Anne Harila, Postboks 412, 1302 Sandvika 

 

Navn: ___________________________________     Tlf.: _______________________ 

 

Adresse: ___________________________________ 

 

Post: ______________________________________ 

 

Email: ______________________________________ 

 

Eventuell beskjed:  

 

 

 

PS:  Ikke betal noe inn til NorgesPartiet! 

Hver enkelt bestiller og betaler rom selv direkte til hotellet. 

 

mailto:post@norgespartiet.no

