Pensjonistpartiet VIKEN

Til styremedlemmer, varamedlemmer og kommunepartiene i Akershus og Østfold og medlemmer
i Drammen og Ringerike.

INNKALLING TIL NYTT ÅRSMØTE I PENSJONISTPARTIET VIKEN.

TORSDAG 28. MARS 2019, ca KL. 14.00 – ca. 17.00
Sted: Sted: Thon Hotell Oslo Airport, Balder Allè 2, 2060 Gardermoen
Saksliste for årsmøtet:
1. Åpning av møtet ved fylkespartiets leder
2. Valg av fullmaktskomitè på tre medlemmer. Fullmaktskomitèen skal også fungere som
tellekorps
3. Godkjenning av representantenes fullmakter
4. Godkjenning av innkalling
5. Valg av møteleder
6. Valg av redaksjonskomite på tre medlemmer
7. Valg av to protokollførere for møtet
8. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen
9. Godkjenning av dagsorden
10.Leders innledningsforedrag med debatt
11.Årsberetning
12.Regnskap med revisjonsberetning
13.Budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av kontingent og eventuell partiskatt
14. Arbeidsplan og politisk program
15.Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
16. Valg av delegater til PPs landsmøte 4. - 5. mai 2019

17. Valg - PP Viken
Valgkomitèens forslag på styre, varamedlemmer og revisor

OBS!
Vi ber lokallagslederne formidle informasjon om årsmøtet til sine medlemmer og foreta
valg av delegater til årsmøtet etter PPs vedtekter § 7, pkt. 10 b.
”Fylkesårsmøltet består av fylkesstyrets medlemmer, lederne fra hvert av de godkjente
kommunepartiene, en representant for hvert påbegynt 1000 stemmer ved siste fylkesting pluss
stemmer ved siste kommunevalg og en representant for hvert påbegynt 100 betalende medlemmer pr.
31.12. foregående år.”
Årsmøtevalgte delegater:
Asker 2, Bærum 4, Eidsvoll 2, Frogn 2, Lillestrøm 2, Nannestad 2, Nittedal 2, Nordre Follo 2,
Rælingen 2 og Ullensaker 2.
Halden 2, Fredrikstad 2, Sarpsborg 2. I tillegg kommer lokallagsleder. Totalt 41 delegater.
Medlemmer fra Ringerike og Drammen blir invitert.
Det er anledning til å la seg representere ved fullmakt som leveres fullmaktskomiteen ved
møtestart.
Melding om delegater til årsmøtet leveres Leif Wikstad, tlf. 98668799 Mail: le_wikstad@yahoo.no
innen torsdag 14. mars 2019.
Forslag til andre saker under pkt. 15 på dagsordenen må leveres innen torsdag 14. mars slik
at represetantene kan orienteres.

Saksdokumentene blir ettersendt.

Velkommen til årsmøte i PP- Viken 2019!

Hamar, 28.02.2019
For hovedstyret i Pensjonistpartiet
Tone Coucheron (sign.)
Partileder

