Representantskapet i Innlandet Arbeiderparti

Innkalling til representantskapsmøte.
Innlandet Arbeiderparti innkaller med dette til representantskapsmøte.
Lørdag 29. februar 2020 på Fylkeshuset Hamar, (fylkestingssalen) Kl. 10.00 – 14.00.
Møtemat: Grovt brød og pålegg, kaffe/vann/jus.
Kommunepartiene og AUF melder fra om evnt. forfall samt hvem som møter ved evnt.
forfall som representanter fra kommunepartiene og AUF.
§ 13.10 i vedtektene legges til grunn for utsendinger fra det enkelte kommuneparti og AUF: I
styrer og utvalg hvor representanttallet ikke er delelig med to, er 50 - prosentregelen å forstå
som at hvert kjønn skal være representert så nært opp til 50 prosent som praktisk mulig.
Evnt. forfall fra styrets medlemmer med tiltredende, fylkestingsgruppa, evnt. forfall fra
kommunepartiene og AUF og hvem som møter som vara fra kommunepartiene og AUF
meldes til innlandet@arbeiderpartiet.no
Vedlagt finner dere sammensetningen av representantskapet i Innlandet Arbeiderparti.

Med hilsen
Innlandet Arbeiderparti

Synnøve Brenden
Fylkessekretær

Møter og arrangementer legges ut her:
https://innlandet.arbeiderpartiet.no/arrangementer/
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Sammensetning representantskapet 2020 Innlandet Arbeiderparti.
Basert på medlemstall 31.12.19.
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SAKSDOKUMENTER REPRESENTANTSKAPET 29. FERBUAR 2020
Sak 1/20

Godkjenning innkalling og saksliste

Styrets forslag til saksliste:
1/20 Godkjenning innkalling og saksliste
2/20 Medlemssituasjonen
3/20 Årsregnskap
4/20 Kontorstruktur
5/20 Valg av nominasjonskomiteer stortingsvalgnominasjonen
6/20 Tema: spesialisthelsetjenesten
- Orientering om grunnlag/status spesialisthelsetjenesten
7/20 Eventuelt
Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/20

Medlemssituasjonen

Det legges opp til å følge opp medlemssituasjonen og kontingentarbeidet i 2020 gjennom
samarbeide med medlemsansvarlige, medlemsoppfølging gjennom medlemssentraler som
fylkespartiet inviterer til våren 2020 regionvis, vårkampanje og framdrift kontingentinnkreving
som følges opp gjennom 1. halvår.
Det orienteres i representantskapet om status medlemssituasjonen 29. februar.

Sak 3/20

Årsregnskap

Årsregnskap behandles av styret 24. februar og ettersendes.

Sak 4/20

Kontorstruktur

Det er sendt henvendelse til kommunepartiene og AUF vedr. innspill:
«Det vises til møte i representantskapet 23 november 2019 og vedlagte notat.
Leder skisserte 23. november aktuelle alternativer kontorstruktur som skal vurderes videre.
-Flytte all virksomhet til Folkets Hus på Hamar.
-Flytte all virksomhet til Storgata 16 på Gjøvik.
-Opprettholde to kontorer der størrelse areal og tilknytta kontorfasiliteter vurderes.
-Flytte all virksomhet til ett nytt kontorsted
Leder redegjorde for styrets behandling og videre oppfølging:
Det sendes henvendelse til kommunepartiene om innspill på alternativene jmfr.
orienteringen.
Kontorstruktur behandles i representantskapet 29. februar 2020
Høringsfrist er satt til 7. februar 2020. Innspillene sendes innlandet@arbeiderpartiet.no»
23.11.19: Representantskap Sak19/19 Orientering v/leder
Vedtak:
Tas til orientering.
Forslag til vedtak:
Høringsfrist er 7. februar og styrets innstilling ettersendes.
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Sak 5/20

5.1

Valg av nominasjonskomiteer
stortingsvalgnominasjonen

•

Høringsfrist innspill medlemmer i nominasjonskomiteen var satt til 20. januar. Det
forelå få forslag og styret konkluderte med å utsette fristen for forslag til 1. februar.
Innstilling på sammensetning av komiteer ettersendes.

•

Nominasjonsmøtene gjennomføres i samsvar med vedtekter for henholdsvis
Oppland Arbeiderparti og Hedmark Arbeiderparti slik de var vedtatt inntil 31. mars
2019. Beregningsgrunnlag for representasjon til nominasjonsmøtene følger tidligere
vedtatte beregningsmodeller for de respektive fylkespartiene.

•

Nominasjonskomiteene velges på representantskapet i Innlandet Arbeiderparti 29
februar.
Vedtekter Innlandet Arbeiderparti
Representantskapet velger etter innstilling fra fylkespartistyret en nominasjonskomité
på 9. medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal
AUFs fylkeslag være representert. AUF fremsetter selv forslag på sin kandidat med
personlig varamedlem. Partikontoret er komiteen sekretariat.

Nominasjonsprosess i 2020 - Stortingsvalget 2021. Vedtatt av styret
29. Februar
Representantskapet IAP velger nominasjonskomiteer
2. Mai
Partikontoret sender ut henvendelse til sittende representanter
og vararepresentanter med forespørsel om de stiller seg til
disposisjon som listekandidat.
1. Juni
Sittende representanter og vararepresentanter svarer på om
de står til disposisjon.
2.Juni
Partikontoret sender henvendelse til kommunepartier og AUF i
Oppland med oppfordring om å fremme forslag på kandidater.
Alle medlemmer inviteres til å fremme forslag på kandidater til
stortingsvalglista gjennom sine kommunepartier.
20 August
Frist kommunepartiene til å foreslå kandidater
24 August
Første møte i komiteen.
20 September
Frist for komiteen for å sende foreløpig listeforslag på høring,
jfr. § 8.4 /§ 5.4
29. August
Innkallingsfrist nominasjonsmøtet
10. Oktober
Frist merknader foreløpig listeforslag
25 Oktober
Endelig listeforslag legges fram fra komiteen
17. Oktober
Fullmaktfrist nominasjonsmøtet
28. November
Nominasjonsmøte avholdes i Oppland Arbeiderparti og
Hedmark Arbeiderparti jmfr. vedtektene for de to fylkespartiene
Styrets forslag til vedtak: Innstilling skjer 24 februar og ettersendes.
1. Nominasjonskomitè Hedmark
Vedtekter Hedmark Arbeiderparti
Årsmøtet eller representantskapet velger en nominasjonskomite på 9 medlemmer,
med minst 5 varamedlemmer, blant disse medlemmene skal AUF’s fylkeslag være
representert. AUF framsetter selv forslag på sin kandidat med personlig varamedlem.
Medlem

Kommuneparti
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Varamedlemmer:

2. Nominasjonskomitè Oppland.
Vedtekter Oppland Arbeiderparti
8.2
Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert.
AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem.
Nominasjonskomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra styret
Partikontoret er komiteens sekretariat.
Medlemmer

Kommuneparti

Personlig varamedlem for

Sak 6/20

Varamedlem

Kommuneparti

Tema: spesialisthelsetjenesten.

Foreløpig oppfølging av prosess:
1. Spesialisthelsetjenesten drøftes på styremøter fram til vedtak.
2. Møte avholdes 14. februar med kommunepartiet/ordfører eller gruppeleder i Hamar,
Lillehammer, Gjøvik, Elverum og ledelse IAP/fylkesordfører.
3. 29 februar: Representantskapet IAP.

- Orientering om grunnlag/status spesialisthelsetjenesten.
28 – 30 april i fylkestinget blir det innledning og debatt om spesialisthelsetjenesten.

Sak 7/20

Eventuelt
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