
Til: 

Landsstyret 

Kontrollutvalget 

Fylkeslagene 

Lokallagene 

Valgkomiteen 

Resolusjonskomiteen 

Fylkeskontorene 

Stortingssekretariatet 

Senterpartiets Hovedorganisasjon 

Innkalling til Senterungdommens Landsmøte 2021

Det kalles med dette inn til Senterungdommens 72. Landsmøte jf. Senterungdommens 
vedtekter § 10.1 

Dato: 19. - 21. November

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Møtestart: fredag kl. 17:00
Møteslutt: søndag kl. 16:00

Påmelding: 

Påmelding sendes til senterungdommen@sp.no på vedlagte fullmaktsskjema, innen 

17.oktober 2021. Påmeldingen er bindende.

Delegatavgift:

Delegatavgift er kr 1250 pr. delegat. Avgiften blir fakturert fylkeslaget.

Delegater fra fylkeslag og lokallag: 

Tall på delegater fra hvert fylke blir regulert av Senterungdommens vedtekter jf. § 10.2. 

Det sendes 3 delegater fra hvert stortingsvalgdistrikt, og fylkesvalgte utsendinger er en per 
50. påbegynte betalende medlem. Dette regnes ut fra forrige års medlemstall.

I tillegg kommer en utsending for hvert lokallag som har avholdt årsmøte og sendt inn 
rapporteringsskjema i 2021. Fristen for å avholde årsmøte i lokallagene er 8. oktober 2021

Observatører:

Påmeldinger for observatører sendes til senterungdommen@sp.no, innen 17. oktober 2021. 
Pris for observatører vil være kr 3700 for hele arrangementet (enkeltrom). For observatører 
som ikke bor på hotellet vil det påbeløpe en deltakeravgift på kr 1200 for deltakelse lørdag 
med lunsj og middag, og kr 695 for deltakelse søndag med lunsj.

Reise: 

Fylkene dekker selv reise for sine delegater. Disse utgiftene inngår i reiseutjevningsordninga, 

så lenge fylkene velger billigste reisemåte. Husk å bestille billetter så tidlig som mulig.
Dersom du ankommer etter møtestart eller må reise før møtet heves, gi beskjed til 
organisasjonssekretær, Eline Stene, este@sp.no. 
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 Andre delegater og observatører: 

Jf. Senterungdommens vedtekter §10.2 kalles følgende andre delegater og observatører inn 

til Senterungdommens Landsmøte 2021.

- Senterungdommens Sentralstyre og 1. varamedlem
- Senterpartiets Stortingsrepresentanter, som er under 30 år og har betalt

medlemskontingent til Senterungdommen i arbeidsåret.

- Senterpartiets fylkesordførere, fylkesvaraordførere, fylkesråd,
gruppeledere i fylkesting og ordførere som er under 30 år og har betalt
medlemskontingent til Senterungdommen i arbeidsåret.

- Uten stemmerett møter; Senterungdommens sekretariat, ungdoms- og

fylkessekretærer.

Frister 

Årsmøte i lokallaget, jf. Senterungdommens vedtekter § 6.2.1 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes minimum 6 uker før 

landsmøtet. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret, med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet i 

lokalmøtet må derfor avholdes innen 8. oktober 2021.

Årsmøte i Fylkeslaget, jf. Senterungdommens vedtekter § 8.4.1 
Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes hvert år minimum 
5 uker før landsmøtet.  Årsmøtet i fylkeslaget må derfor avholdes innen 15.oktober 2021.

Innsending av vedtektsendringer: 
Forslag til vedtektsendringer må sendes innen 1. oktober 2021, i henhold til vedtektenes    
§ 17. Disse sendes til Generalsekretær, Oda Maria Hokstad, omh@sp.no.

Innsending av endringsforslag til langtidsstrategi:
Sentralstyret legger fram forslag til langtidsstrategi i sakspapirer for landsstyret som sendes 
ut 8. oktober. Organisasjonen kan sende inn endringsforslag fram til 28. oktober 2021. 
Disse sendes til generalsekretær på omh@sp.no.

Innkomne saker, jf. Senterungdommens vedtekter §10.1 

Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sentralstyret i hende senest innen 2 
uker før landsmøtet starter.  Sakene må derfor sendes innen 5. november 2021. Disse 
sendes til generalsekretær, Oda Maria Hokstad, omh@sp.no.

Innsending av resolusjoner: 

Resolusjoner som ønskes behandlet av landsmøtet sendes til organisasjonssekretær, Eline 
Stene, este@sp.no. Fristen for å sende disse inn er 5. november 2021.
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