
 

Innlandet Venstre 
c/o Bankgata 34, 2609 Lillehammer ¤ Innlandet@venstre.no ¤ NO 975 536 653 ¤ venstre.no/Innlandet 

Hamar, den 28. januar 2022 

 

Til 
Lokallagene i Innlandet Venstre 

Innlandet Unge Venstre 
Innlandet Venstres fylkestingsgruppe 

 
 

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I INNLANDET VENSTRE 2022 – 
ANDRE GANGS INNKALLING 
 
Vi viser til første gangs innkalling som ble sendt ut 10. januar. 

 
Innlandet Venstres fylkesårsmøte 2022 arrangeres med fysisk frammøte på 

Scandic Lillehammer Hotel lørdag 12. februar kl. 1100 til søndag 13. 
februar kl. 1600. (Det tas likevel fortsatt et lite forbehold om at årsmøtet 

kan bli gjennomført digitalt dersom pandemien ikke tillater fysisk møte). 

 
Stort. rep. Alfred Bjørlo deltar og vil innlede til politisk debatt, med 

utgangspunkt i diskusjonsnotatet «Grøne og levande lokalsamfunn». 
 

Disse sakene vil bli behandlet: 
 

1.     Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.     Konstituering av årsmøtet 

3.     Politiske uttalelser 
4.     Godkjenning av årsmelding for Innlandet Venstre 2021 

5.     Orientering om fylkestingsgruppas og UVs årsmeldinger 
6.     Årsregnskap 2021 

7.     Strategiplan 2022 
8.     Budsjett 2022 

9.     Fastsetting av kontingent for 2023 

10. Valg (styre, landsmøterep., nominasjonsnemnd, revisor)          
11. «Grøne og levande lokalsamfunn»/generell pol. debatt. 

12. Utdeling av Innlandet Venstres miljøpris 
13. Innledninger og debatt om:  

Innlandet fylkes framtid og kommune- og fylkespolitikk  
14. Valg av årsmøtested 2023. 

 
Detaljert program og de andre årsmøtedokumentene legges ut på 

Innlandet Venstres hjemmeside etter hvert som de blir klare, og sendes 
ikke ut på annen måte, se:  

 
www.venstre.no/aktivitet/fylkesarsmote-innlandet-venstre-2022/ 
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Forslag til politiske uttalelser sendes på e-post innlandet@venstre.no  
senest 4. februar. Redaksjonsnemnda vil prioritere de innkomne 

uttalelsene og det oppfordres til at forslag leveres mest mulig 
gjennomarbeidet (ca ½ A4-side). 

 
Oversikt over antall utsendinger som lokallagene har til årsmøtet og 

fullmaktsskjema lå ved innkallingen og ligger også på hjemmesida. 
 

Fullmaktsskjema skal signeres av lokallagsleder og medbringes til 
årsmøtet. 

 
Vi ber om at lokallagsleder videreformidler denne informasjonen til 

de valgte delegatene fra eget lokallag. 
 

Det forventes at lokallagene betaler deltagelse på årsmøtet som koster 

1250 kroner pr deltager som overnatter og 750 kroner for delegater som 
ikke overnatter. Prisen dekker alle måltider og er subsidiert av fylkeslaget. 

De lokallag som ikke mottar statsstøtte kan be om fritak for egenandel. 
Medlemmer fra kommuner uten lokallag har også mulighet til å delta. Ta 

kontakt med undertegnede for nærmere informasjon. Reiseutgifter skal 
også dekkes av lokallaget.  

 
• Gi beskjed om navn, lokallag og e-postadresse til delegatene 

• Vær tydelig i påmeldingen om du vil overnatte og om du vil dele rom 
med noen og i så fall med hvem. 

• For dem som ikke skal overnatte; meld fra om det er ønskelig å delta 
på middag lørdag kveld. 

• Gi oss også melding om eventuelle allergier eller annet vi må ta 
hensyn til. 

• Overnatting som ikke benyttes faktureres lokallagene i etterkant. 

 
Vi ber om fortløpende påmelding og senest 31. januar.  

til kristian.botten.pedersen@gmail.com.Tidlig påmelding vil bli verdsatt 
høyt og er viktig i forhold til hotellets avbestillingsvilkår. 

 
Vi gleder oss og ønsker vel møtt! 

 
 

Med vennlig hilsen 
FYLKESSTYRET I INNLANDET VENSTRE 

 
 

Sjur Skjævesland 
fylkesleder 
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