Landsmøte 2020
Sentralstyrets arbeidsutvalg har besluttet at Demokratenes landsmøte for 2020 skal holdes i Scandic
hotell Hell. Møtet holdes lørdag 14. mars. Hotellet ligger like ved Værnes flyplass.
(https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-hell )

Fristen for påmelding er 10. februar.
Påmelding sendes disse epostadressene:
Fylke

E-post

Agder

makvan.kasheikal@demokratene.no

Trøndelag

trondelag@demokratene.no

Vestfold / Telemark

vt@demokratene.no

Viken

christen@demokratene.no

Vestland

noddyslade@hotmail.com

Andre fylker

christen@demokratene.no

I henhold til vedtektene har hvert fylkeslag rett til å utpeke et delegat (i tillegg til fylkeslederen) for
hvert tidende medlem som har betalt kontingent 12 måneder før landsmøtet.
Hvis det er flere medlemmer i fylkeslaget som ønsker å delta på landsmøtet, enn enn det antallet
delegater fylkeslaget har rett til å sende, skal fylkesårsmøtet velge delegatene. For de fylkene der
det ikke er avholdt fylkesårsmøtet er det sentralstyrets arbeidsutvalg som utpeker delegatene i
samarbeid med fylkeslagets leder.
Forespørsler om hvor mange delegater det enkelte fylkeslag kan sende sendes til
christen@demokratene.no. Fylkene kan øke antall delegater ved å få flere medlemmer til å betale
kontingent. For at en betalt kontingent skal være en del av beregningsgrunnlaget for delegater må
den være registrert på innbetalt senest 12. mars.
Fylkeslag som ønsker å sende flere delegater enn det det er grunnlag for, kan melde på observatører
i tillegg til det maksimale antall delegater. Dersom fylket øker antall betalende medlemmer før
landsmøtet, slik at det maksimale antall delegater øker, vil påmeldte observatører få oppgradert sin
status til delegater før møtestart.
Fylkesledere / kontaktpersoner skal sende en rangert liste over påmeldte til
christen@demokratene.no senest 24. februar.
Priser
Dagpakke inkl lunsj, per person

Betales av partiet

Enkeltrom med frokost

890

Dobbeltrom inkludert frokost

990

Middagsbuffet med varme og kalde retter og stort
dessertbordservert i Restaurant Amelia (kl 19-22)

455

Kveldens 3-retters konferanse meny

475

Betaling
De påmeldte vil bli underrettet om de har status som delegat eller observatør 1. mars. De påmeldte
skal, etter å ha mottatt underretting om de er gitt delegatstatus, selv reservere rom direkte
hos hotellet ved å ringe 74 84 48 00 eller sende e-post til hell@scandichotels.com. For å være
sikker på å få rom må man foreta reservasjon av rom innen 3. mars.
Den enkelte er selv ansvarlig for oppgjør med hotellet.
Programbehandling
Demokratenes sentralstyre satte 12. november ned en programkomite bestående av Christen
Krogvig (leder), Bjørn Skagen og Børre Norland.
Forslag til endringer i programmet skal sendes til christen@demokratene.no innen 10. februar.
Forslagene skal presenteres ved å ta utgangspunkt i teksten fra det gjeldende programmet. Forslag
til tekst som skal strykes markeres med overstrykning mens forslag til ny tekst markeres med
uthevet skrift.
Behandling av vedtektene
Landsmøtet 2019 satt ned en vedtektskomite bestående av Tor-Andre Hopen (leder), Christen
Krogvig og Carl Oxby. Forslag til endringer i vedtektene skal sendes til
trondelag@demokratene.no innen 10. februar. Forslagene skal presenteres ved å ta utgangspunkt i
de eksisterende vedtektene. Forslag til tekst som skal strykes markeres med overstrykning mens
forslag til ny tekst markeres med uthevet skrift.

