Til delegater på Vestland KrF sitt fylkeså rsmøte 2022
Kjære KrF-medarbeider,

Vi har fått melding om at du er valgt som delegat til Vestland KrFs fylkesårsmøte 11.-12.
mars 2022 på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Adressen til hotellet er Sandsliåsen
50, 5254 Bergen.
Etter snart to år med pandemi, gleder vi oss til å møtes fysisk til fylkesårsmøte, og vi vil
ønske deg hjertelig velkommen til årsmøtet!

Det er lokallagsleder som har meldt deg på fylkesårsmøtet. Ta kontakt med oss på
fylkeskontoret på epost vestland@krf.no om du er usikker om det er bestilt overnatting
til deg. Vi ber deg også gi oss beskjed om du har noen form for matallergi. Det samme
gjelder om du er forhindret fra å møte.

Årsmøtepapirer

Her følger sakspapirer, og vi ønsker deg lykke til med dine forberedelser til årsmøtet.
Sakspapirene må medbringes til fylkesårsmøtet. Enten skriver du dem ut, eller så tar du med
nettbrett eller PC.

Registrering

Som du vil se av programmet, starter fylkesårsmøtet fredag kl. 18:00, og vi ber om at alle
kommer i god tid før oppstart. Registreringen starter kl. 17:00.

Program for fylkesårsmøtet

Programmet finner dere i denne sendingen. Vi henstiller sterkt til hver enkelt delegat om full
deltakelse i hele programmet.

Resolusjoner

Delegatene og lokallagene har mulighet for å komme med resolusjonsforslag (forslag til
uttalelser fra fylkesårsmøtet). Dersom du vil benytte deg av denne muligheten, må du sende
forslag til resolusjoner på e-post til vestland@krf.no innen 1. mars.

Hovedformål med resolusjoner er gjerne å få mediedekning på en sak og et konkret vedtak av
det øverste organet til KrF i fylket.

Er du usikker på hvordan formen på en resolusjon skal være, kan du for eksempel ta en titt på
disse fra fylkesårsmøtet til Rogaland KrF som ble avholdt for noen uker siden.
En vanlig form på resolusjoner er som følgende:
-

-

Kort overskrift med hovedpoenget
Kort ingress på omtrent 2-3 linjer med hovedpoenget utdypet og hva vi ønsker å
oppnå
Et par avsnitt som utdyper og forklarer
KrF vil-punkter

Det er fylkesårsmøtet som formelt vedtar hvem som utgjør resolusjonskomiteen. Det er likevel
tradisjon for at de starter arbeidet i forkant av årsmøtet. Fylkesstyret har foreslått følgende
nominasjonskomite:

•
•
•
•
•
•

Håkon Pettersen (leder)
Jarle Skeidsvoll
Trude Brosvik
Bård Inge Sørfonn
Marta Rydland Kjelby (KrFU)
Ingvill Kvalsnes Blom (KrF Kvinner)

Eventuelle forfall

Skulle du av en eller annen grunn måtte melde forfall, ber vi deg underrette
lokallagsleder/delegasjonsleder og fylkeskontoret om dette umiddelbart.

Fylkesledelsen oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med KrFs etiske retningslinjer, som du finner
her.
Vennlig hilsen
Vestland KrF
Morten Helland
fylkesleder

Sondre Olsen

fylkessekretær

PROGRAM FOR FYLKESÅRSMØTE
Fredag 11. mars
kl. 17.00 Registrering og servering av rundstykker
• Tid for at delegasjonene kan ha delegasjonsmøter
kl. 18.00 Velkomst og konstituering
• Sak 1: Konstituering
kl. 18.20 Et KrF for fremtiden
• Innledning av KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland
• Debatt
kl. 19.15 Presentasjon av innsendte resolusjoner
kl. 19.30 Pause
kl. 20.00 Festmiddag
Lørdag 12. mars
kl. 09.00 Ord for dagen
kl. 09.10 Fylkesleders tale
• Fylkesleder Morten Helland
• Debatt etter innledningen
kl. 10.15 Kaffepause
kl. 10.45 KrF som opposisjonsparti
• Tale ved stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein
• Debatt etter innledningen
kl. 12:00 Lunsj
kl. 12.45 Saksbehandling

•
•
•
•
•
•

Sak 2: Valg til fylkesstyret
Sak 3: Valg av valgkomité for 2023
Sak 4: Godkjenning av nominasjonsreglement for fylkestingsvalget i 2023
Sak 5: Valg av nominasjonskomité for fylkestingsvalget i 2023
Sak 6: Valg av programkomité
Sak 7: Årsmelding og regnskap
o Vestland KrF, ved 2. nestleder i Vestland KrF, Jarle Skeidsvoll
o Vestland KrFU, ved fylkesleder i Vestland KrFU, Marta Rydland Kjelby
o Vestland KrF Kvinner, ved leder av Vestland KrF Kvinner, Ingvill K. Blom
o Fylkestingsgruppa, ved gruppeleder Trude Brosvik
• Sak 8: Budsjett for 2022
kl. 13.45 Sak 9: Resolusjonsbehandling
kl. 15.00 Avslutning

Saksliste

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Valg til fylkesstyret

Sak 3 – Valg av valgkomité for 2023

Sak 4 – Godkjenning av nominasjonsreglement for fylkestingsvalget i 2023

Sak 5 – Valg av nominasjonskomité for fylkestingsvalget i 2023

Sak 6 – Valg av programkomité

Sak 7 – Årsmelding og regnskap

Sak 8 – Budsjett for 2022

Sak 9 – Resolusjonsbehandling

Saker
Sak 1 – Konstituering
Forslag til vedtak
Dirigenter
•
•

Astrid Aarhus Byrknes
Joel Ystebø

Referenter
•
•

Harald Berge Breistein
Camilla Blokhus Svensson

Protokollunderskrivere
•
•

Jon Vidar Sakseide
Trude Brosvik

Fullmaktskomite
•
•
•

Ingvill Kvalsnes Blom
Per Ståle Husevåg
Stian Lavik

Tellekorps

Tellekorps 1
•
•
•
•
•

Torsten Mentzoni (leder)
Hildegunn Vederhus
Helge Dyrkolbotn
Irene Skjervheim
Naranja Knutsen

Tellekorps 2
•
•
•
•
•

Marte Hammer Endal (leder)
Arne Normann
Marta Rydland Kjelby
Jarle Jacobsen
Tore Grønås

Resolusjonskomité
•
•
•
•
•
•

Håkon Pettersen (leder)
Jarle Skeidsvoll
Trude Brosvik
Bård Inge Sørfonn
Marta Rydland Kjelby (KrFU)
Ingvill Kvalsnes Blom (KrF Kvinner)

Sak 2 – Valg til fylkesstyret
Valgkomiteen har hatt ansvar for å innstille personer til å velges inn i fylkesledelsen, samt
revisorer.
Valgkomiteen har bestått av følgende:
Leder: Beate Bondevik Lie, Luster
Medlem: Solfrid Rong, Bergen
Medlem: Eivind Skår, Bergen
Medlem: Jogeir Romarheim, Alver
Medlem: Anne Vierdal, Sveio
1. varamedlem: Kari Synnøve Muri, Stryn
2. varamedlem: William Dalsbø, Stad

Valgkomiteens innstilling
Fylkesleder (2 år):
Morten Helland, Bømlo

2. nestleder (2 år):
Jarle Skeidsvoll, Osterøy
Ett styremedlem (2 år):
Malin Andvik, Alver

Kvinnepolitisk leder (2 år):
Ingvill Kvalsnes Blom, Øygarden
Kvinnepolitisk nestleder (1 år):
Hildegunn Vederhus, Stad

1. varamedlem (1 år):
William Dalsbø, Stad

2. varamedlem (1 år):
Jon Olav Økland, Bergen

3. varamedlem (1 år):
Ylva Bang, Bergen

Revisorer

Elisabeth Næverlid Sævik (1 år)
Solfrid Rong (1 år)
Vara for revisorer
Svein Ottar Sandal (1 år)

Sak 3 – Valg av valgkomité for 2023
Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater til fylkesstyret i forbindelse med
fylkesårsmøtet i 2023.

Fylkesstyret har foreslått at følgende utgjør valgkomiteen i forbindelse med
fylkesårsmøtet i 2023:
Navn

Kommune

Svein Ottar Sandal. Leder

Gloppen

Jogeir Romarheim

Alver

Sigrid Lunde

Norunn Lunde Furnes
Ruben Dalsbø

KrF Kvinner-representant. Velges av styret til Vestland KrF Kvinner
KrFU-representant. Velges av fylkesstyret Vestland KrFU
Varamedlemmer

Askvoll

Sunnfjord
Stad

KrF Kvinner

Vestland KrFU
Kommune

Elisabeth Næverlid Sævik

Bergen

Kristin Ravnanger

Askøy

Knut-Erlend Rosvold

Sogndal

Sak 4 – Godkjenning av nominasjonsreglement for fylkestingsvalget i 2023
Under følger forslag til nominasjonsreglement i forbindelse med fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonsmøtet til Vestland KrF i forbindelse med fylkestingsvalget avholdes 5. november
2022.

Forslag til vedtak

Fylkesårsmøtet vedtar nominasjonsreglementet slik det foreligger.

Foreslått nominasjonsreglement for Vestland KrF ved fylkestingsvalget 2023
Fylkesårsmøtet 2022
Nominasjonskomité velges, nominasjonsreglement vedtas og dato for nominasjonsmøtet
gjøres kjent.
(De under stemmeberettiget alder har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet. Jfr
Nominasjonsmøtet punkt 3.)

Nominasjonskomiteens arbeid

I nominasjonsarbeidet er det viktig å søke en jevn balanse mellom fornyelse og erfaring.
Det er videre viktig å sikre en jevn kjønnsrepresentasjon og nyrekruttering. Det
anbefales derfor at det blant de fire toppkandidatene er to kvinner og to menn, og at det
blant de tre toppkandidatene er en ungdom.

Tidsplan

Mai – August. Høring

Det legges opp til en parallell høring i lokallagene og blant enkeltmedlemmene:

Medlemmene inviteres til å delta direkte i høringene. Medlemmene kontaktes via brev,
e-mail, i medlemsblad eller sosiale medier. De bes om å komme med innspill på personer
de mener bør stå på KrFs fylkestingssliste 2023. Det tilrettelegges for en enkel måte å
svare på.
Lokallagene i Kristelig Folkeparti og fylkeslagene i KrF Kvinner og KrFU bes om forslag
på personer de mener bør stille på de fire første plassene. I tillegg skal KrFs lokallag
fremme forslag på fire personer fra sin del av fylket. For å delta i lokallagenes høringer
må en ha vært registrert medlem i minst tre måneder, være født i 2005 eller tidligere og
ha betalt forfalt medlemskontingent som er registrert KrF.
Listen skal helst behandles på et medlemsmøte, men kan eventuelt behandles på et
styremøte.
September. Kartlegging

Nominasjonskomiteen tar kontakt med sittende representant(er) og gjør dem kjent med
resultatet av høringen hos lokallagene og medlemmene. De bes deretter om å klargjøre
om de er åpne for renominasjon.
Nominasjonskomiteen setter opp en oversikt over hvem som er åpen for renominasjon
og alle innkomne forslag. Listen påføres det antall lokallag som har stemt på
kandidatene på de ulike plassene på listen, eventuelt sammen med andre opplysninger
som lagene bør være kjent med.

Det føres også opp hva medlemmene har kommet med av innspill. Innspillene fra
medlemmene bør tas med i helhetsvurderingen, men det er de formelle partiorganene
som skal tillegges størst vekt.

Nominasjonskomiteen sender på bakgrunn av dette og sine egne vurderinger, ut et
høringsforslag med forslag til hvem de mener bør stå på 1.-10. plass på fylkestingslisten
i prioritert rekkefølge.
Alt dette sendes ut som vedlegg ved 2.gangs høring.
Slutten av september

Frist for 2.gangs høring. Lokallagene setter opp sitt forslag til en liste med 10 prioriterte
kandidater. Dette skal behandles på et medlemsmøte. Det skal fremgå av lokallagets
forslag hvor mange som har deltatt på medlemsmøtet. Medlemsmøtet velger lokallagets
delegater med like mange vara, til fylkeslagets nominasjonsmøte.
Oktober

Nominasjonskomiteen skal gjennomføre samtaler med aktuelle toppkandidater.
Nominasjonskomiteen setter opp det endelige forslaget til valgliste for
nominasjonsmøtet. Forslaget sendes ut til lokallagene i forkant av nominasjonsmøtet.

Nominasjonsmøtet og valg av delegater

1. Fylkesstyret sender innkalling til nominasjonsmøtet minst en måned før møtet skal
avholdes.
2. Nominasjonsmøtet består av de delegater som er valgt fra lokallagene i fylket. Der
det er flere lokallag i en kommune, skal det likevel velges en felles delegasjon.
3. Delegatene til nominasjonsmøtet velges på medlemsmøte i lokallagene.
Medlemsmøte skal med minst 8 dagers frist - bekjentgjøringsdagen og møtedagen
iberegnet - gjøres alminnelig kjent for partiets medlemmer i kommunen, enten
gjennom brev, mail eller SMS til alle medlemmene. Rett til å møte og å stemme har
alle medlemmer som
•
•

•

har betalt forfalt kontingent registrert KrF sentralt
har stemmerett ved valget (det vil si født 2005 eller tidligere). Gjelder også
KrFU-medlemmer.
har vært registrert medlem i minst tre måneder

For øvrig bestemmer lokallagets styre hvordan møtene skal ordnes og ledes.

4. Antall delegater fra en kommune til fylkets nominasjonsmøte, beregnes ved
fylkestingsvalg, på grunnlag av partiets stemmetall i kommunen ved sist foregående
fylkestingsvalg. Det beregnes på følgende måte:

For 1-150 stemmer:
For overskytende antall inntil 1900:
For overskytende antall inntil 7 900:
For ytterligere overskytende antall:

2 delegater
1 delegat for hvert påbegynt 250
1 delegat for hvert påbegynt 400
1 delegat for hvert påbegynt 700

5. Alle betalende medlemmer født 2005 eller tidligere kan velges som delegat til
fylkeslagets nominasjonsmøte.
6. KrFU og KrF Kvinner kan møte med inntil tre delegater hver.

7. Lokallagene må fylle ut skriftlig fullmakt, på tilsendt skjema, for de valgte delegatene.
Fullmaktene skal inneholde opplysning om hvordan og når møtet er gjort kjent for
partiets medlemmer. Fullmaktene underskrives av møtelederen og en av deltakerne.
Fullmakten oversendes fylkeskontoret på forhånd, eller legges frem på
nominasjonsmøtet før møtet settes.

8. Det skal føres protokoll over nominasjonsmøtets forhandlinger. Navnene på dem
som deltar på møtet, beslutningen som treffes og resultatet av avstemmingen føres
inn i protokollen.

9. Kandidatene presenteres på nominasjonsmøtet.
Det velges to fra fylkesstyret til å underskrive protokollen og til å være tillitsvalgt og
vararepresentant for listen. Fylkesstyret er tillitsutvalg for listen. Tillitsutvalget inntrer
blant annet når det er behov for endringer på listen etter nominasjonsmøtet. Dersom det
blir behov for endringer på listen, bør hovedregelen være at en flytter alle opp en plass.
Likevel kan det være situasjoner, ut fra hvor på listen det eventuelt blir behov for
endringer, at en vil sette inn et nytt navn. I slike tilfeller kan det være aktuelt å innkalle
til nytt nominasjonsmøte for å involvere hele organisasjonene i endringen.
10. Møtet holdes for åpne dører, dersom delegatene ikke vedtar noe annet.

11. Den nominasjonen som foretas av nominasjonsmøtet er endelig.
(forutsatt at det ikke oppstår behov for endringer av typen dødsfall eller lovmessige
grunner til at personer trekker seg fra listen.)
Denne anbefalingen må brukes sammen med valgloven med forskrifter.
Vedtatt på fylkesårsmøtet for Vestland KrF, 12. mars 2022.

Sak 5 – Valg av nominasjonskomité for fylkestingsvalget i 2023
Nominasjonsmøtet til Vestland KrF avholdes lørdag 5. november 2022.

Ifølge lovene til Vestland KrF skal nominasjonskomiteen bestå av 7 medlemmer, inkludert en
representant fra KrFU og en representant fra KrF Kvinner. I tillegg skal det velges 3
varamedlemmer. Sideorganisasjonene velger selv sine representanter.

Fylkesstyret har foreslått at følgende utgjør nominasjonskomiteen i forbindelse med
fylkestingsvalget 2023-2027:
Navn

Kommune

Jarle Skeidsvoll. Leder

Osterøy

Kari Synnøve Muri

Luster

Beate Bondevik Lie
Frøydis Gullbrå

Håkon Pettersen

Ingvill Kvalsnes Blom

Oda Hordvik Ramslien
Varamedlemmer

Stryn

Vaksdal
Bergen

KrF Kvinner

Vestland KrFU
Kommune

Ingunn Sognnes

Hyllestad

Venke Kollbotn

Gloppen

Daniel Døskeland Aarvik

Bergen

Sak 6 – Valg av programkomité
Programmet til Vestland KrF for kommende fylkestingsperiode behandles på fylkesårsmøtet i
2023.
Ifølge lovene til Vestland KrF skal programkomiteen bestå av 7 medlemmer, inkludert en
representant fra KrFU og en representant fra KrF Kvinner. I tillegg skal det velges 3
varamedlemmer. Sideorganisasjonene velger selv sine representanter.

Fylkesstyret har foreslått at følgende utgjør programkomiteen i forbindelse med
fylkestingsperioden 2023-2027:
NAVN
Trude Brosvik. Leder
Tor André Ljosland. Nestleder
Aslaug Hellesøy
Harald Rydland
Torstein Backer-Owe
Ingvill Kvalsnes Blom
Marta Rydland Kjelby
Varamedlemmer
Margrete Haug
Tore Grønås
Kari Synnøve Muri

KOMMUNE
Gulen
Bergen
Kvinnherad
Fitjar
Ullensvang
KrF Kvinner
Vestland KrFU
Kommune
Sogndal
Bergen
Stryn

Sak 7 – Årsmelding og regnskap
Årsmelding og regnskap for 2021 ligger som eget vedlegg i epost sendt til delegatene.

Forslag til vedtak:

Fylkesårsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2021.

Sak 8 – Budsjett for 2022
Forslag til budsjett for 2022 ligger som et eget vedlegg i epost send til delegatene.

Forslag til vedtak:

Fylkesårsmøtet godkjenner budsjett for 2022 for Vestland KrF.

Sak 9 – Resolusjonsbehandling
I innkalling til fylkesårsmøtet er det gitt beskjed om at resolusjoner må sendes fylkeskontoret
ved epostadresse vestland@krf.no innen 1. mars 2022.
Alle innkomne resolusjoner blir ettersendt til delegatene.

I forbindelse med Sak 2 – Konstituering er følgende foreslått til å utgjøre resolusjonskomiteen:

Resolusjonskomité
•
•
•
•
•
•

Håkon Pettersen (leder)
Jarle Skeidsvoll
Trude Brosvik
Bård Inge Sørfonn
Marta Rydland Kjelby (KrFU)
Ingvill Kvalsnes Blom (KrF Kvinner)

