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Infobrev 08/18 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Årsmøtene i kommunepartiene 2019
1. Årsmøtene i kommunepartiene skal etter vedtektene holdes snarest etter nyttår og
senest innen utgangen av januar.
2. Innkalling til årsmøtene sendes medlemmene senest 3 uker før møtet skal holdes.
3. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være kommet til styret minst 14 dager før
møtet skal holdes.
4. Saksliste med innstilling til vedtak sendes medlemmene senest 1 uke før møtet skal
holdes.
5. Sakslista skal inneholde alle de 13 punktene som står oppført i vedtektene, jfr. §8
Nedenfor har jeg satt opp kommentarer til en del av de sakene som skal behandles:

Kommentarer.
Vedtektsbestemte oppgaver er merket med *)

*) Til sak 8: Årsberetning
Styret skal utarbeide en årsberetning som forteller hva styret har arbeidet med og hvilke resultater
som er oppnådd i perioden. Hvis årsmøtet ikke har merknader til beretningen kan vedtaket kort
og greit være: «Tatt til orientering».
*) Til sak 9: Regnskap m/revisjonsberetning
Revidert regnskap skal legges fram for behandling. Hvis det ikke er merknader til regnskapet eller
revisors regnskapsberetning, kan vedtaket være:
a) Regnskapet for 2018 godkjent
b) Styret tilkjennes ansvarsfrihet
*) Til sak 10: Budsjett og kontingent
Styret skal legge fram for årsmøtet et budsjett som viser hvilke områder styret ønsker å satse på
kommende periode. Budsjettet skal sendes ut sammen med sakspapirene slik at de
medlemmene som ønsker det, kan komme med endringsforslag.
Under behandlingen av budsjettet skal det også fastsettes kontingent for kommende år. Her har
nå Hovedstyret anbefalt at alle kommunepartiene fastsetter en kontingent på kr. 200 pr. år pr.
medlem.
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*) Til sak 11: Arbeidsplan og politisk program
Styret skal utarbeide en arbeidsplan som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet av
kommende år. De tiltakene som vedtas, må være kostnadsberegnet og ført inn i budsjettet. Som
eksempel kan en ta at styret ønsker å satse på «Verving av nye medlemmer». Dette kan
selvfølgelig utdypes med hvordan en har tenkt å gå fram for å verve nye medlemmer, men det
viktigste er likevel at årsmøtet godkjenner at dette skal være et hovedsatsningsområde. I
budsjettet skal en da føre inn en ramme for hvor mye penger en skal bruke på dette området.
Årsmøtet skal også behandle politisk program; det vil si at årsmøtet skal gi godkjenning på
hvilke saker som styret ønsker å få med i kommuneprogrammet. Det endelige programmet kan
utformes senere og vedtas på et medlemsmøte.
*) Til sak 12: Behandle innkomne forslag
Dette er en samlekonto for alle saker som styret og medlemmene ønsker å ta opp i tillegg til de
faste punktene på sakslista. Som eksempel kan jeg ta resolusjoner, forslag til fylkes-partiets
årsmøte, saker vedrørende kommende valg o.s.v.
*) Til sak 13: Valg
Vedtektene har følgende bestemmelse for valgene på årsmøtet:
Valgene gjelder for to år. Første gang velges halvparten av styremedlemmene for ett år,
leder velges for to år. Styrets sammensetning bestemmes av årsmøtet. Funksjonsperioden avgjøres eventuelt ved loddtrekning. Varamedlemmer, revisor og valgkomiteen
velges for ett år. Valg av delegater til fylkespartiets årsmøte og eventuelt valg av
kommunepartirepresentant til nominasjonskomité.
Valgene på årsmøtet skal være formelle med reelle avstemninger som føres i protokollen.
Nedenfor har jeg satt opp en liste over hvilke valg en skal foreta og en tilråding på valg en bør og/
eller kan foreta:
*) Valg til styret
Styret skal bestå av minst 5 medlemmer pluss varamedlemmer. Etter valgordningen skal valgene
foregå slik at omtrent halvparten av medlemmene står på valg hvert år. Protokollen skal vise hvem
som er valgt til hva og for hvor lenge.
*) Valg av valgkomité
Det skal velges valgkomité for ett år. Komiteens oppgave er å fremme forslag til alle valg som
skal skje på neste årsmøte. Kommunepartiet kan selv bestemme hvor mange som skal sitte i
valgkomiteen. Fylket anbefaler 3 medlemmer.
*) Valg av revisor
Årsmøtet skal velge revisor. Valgkomiteen fremmer forslaget.
*) Valg av delegater til fylkets årsmøte
Kommunepartiene skal velge representanter til fylkesårsmøtet etter følgende formel:
Leder for kommunepartiet, 1 repr. for hvert påbegynt 1000 stemmer ved summen av stemmer
ved siste fylkestings- og kommunevalg pluss 1 representant for hvert påbegynte 100 medlemmer.
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Valg av nominasjonskomite
Nominasjonskomiteen er den komiteen som skal sette opp forslag til hvem som skal stå på lista
til kommunevalget. Vedtektene sier ikke noe om at nominasjonskomiteen skal velges av
årsmøtet, men jeg foreslår at også denne komiteen blir valgt av årsmøtet slik at den får en
sammensetning som skaper tillit i medlemsmassen.

Oppfølging av årsmøtene
Vedtektsbestemte oppgaver er merket med *)

Protokoll
Protokollen skal vise hvilke vedtak som er fattet på årsmøtet slik at styret i etterhånd kan ta tak i
de oppgavene som vedtakene fastsetter. Dersom en det i vedtaket blir henvist til et forslag, må
også forslaget til vedtak gjengis i protokollen.
*) Årsmøteprotokollen skal sendes Fylkesstyret og Hovedstyret innen 15. februar etter at
årsmøtet har funnet sted.
*) Regnskapssammendrag
Senest innen 15. februar skal kommunepartistyret sende regnskapssammendrag til Hovedstyret
og fylkesstyret
*) Revisorgodkjente medlemslister
Dette innebærer at revisor kontrollerer at antallet medlemmer som oppgis er det samme som det
antallet personer som har betalt medlemskontingent pr. 31.12. foregående år.
Antallet medlemmer danner grunnlag for hvor mange som kan møte på årsmøtene i fylket og hvor
mange delegater fylket kan sende til Landsmøtet. I tillegg er det bestemmende for hva
kommunepartiet skal innbetale i «skatt» til moderpartiet.
Medlemslistene fra kommunene skal sendes Hovedstyret og fylkesstyret innen 15.02. etter
årsmøtet.
«Skatten» pr. medlem (Kr. 15,-) sendes Hovedstyret innen 01.02.19.
*) Vedtatt budsjett
Kommunepartiet skal sende vedtatt budsjett til fylkespartiet
*) Valg
Valgene skal framgå av protokollen. I tillegg skal kommunepartistyret sende fylkesstyret en egen
liste over det nye styret i kommunepartiet med angivelse av navn, adresse, telefon, e-post.
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Som det går fram av foranstående, går vi en hektisk tid i møte med årsmøtene. På vegne av
fylkesstyret ønsker jeg derfor alle kommunepartistyrene lykke til med forberedelsene og
gjennomføringen av årsmøtene

Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus
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