
Sak ÅM 9/22 

Forslag til fylkesårsmøtet 2022 fra Drammen KrF 

Endring av Vikens KrFs lover 

Paragraf 4 punkt 3 endres slik at det økes med en representant fra lokallagene 

§ 4 FYLKESÅRSMØTET 

A) Fylkesårsmøtet består av:  

1) fylkesstyret 2) fylkestingsgruppen  

3) representanter fra lokallagene etter følgende fordeling: lokallag med 1 - 50 medlemmer: 1 
representant, lokallag med 51 - 100 medlemmer: 2 representanter, lokallag med 101 – 200 
medlemmer: 3 representanter, og videre 1 representant for hvert påbegynt 100 
medlemmer. 

Det foreslås at representasjonen økes med 1 representant fra hvert lokallag. Ny ordlyd:  

3) representanter fra lokallagene etter følgende fordeling: lokallag med 1 - 50 medlemmer: 2 
representanter, lokallag med 51 - 100 medlemmer: 3 representanter, lokallag med 101 – 200 
medlemmer: 4 representanter, og videre 1 representant for hvert påbegynt 100 
medlemmer. 

Begrunnelse: 

A. Forholdsvis få deltar på fylkesårsmøtene. Nå deltar under 100 på fylkesårsmøtene. 
Det er langt færre enn da det var tre fylker. 

B. Vi har plass til flere delegater. Vi kan leie større lokaler om behovet er der. 
C. Fylkeslagets økonomi vil ikke lide nevneverdig under det, siden det fortsatt vil være 

en egenandel fra lokallagene. Lokallagene kan selv avgjøre om de har råd til å sende 
flere delegater + vara. 

D. Det er mer interessant å delta som delegat enn som varadelegat. 
E. Det er mange lokallag som har under 50 medlemmer. Det er hyggeligere å reise 

sammen med en eller flere fra eget lag. 
F. To fra hvert lokallag inspirerer hverandre og har lettere for å få gjennomslag i 

lokallaget for tiltak. 
G. Flere bør delta I våre demokratiske prosesser. 
H. Vi må arbeide for at organisasjonen styrkes og interessen for Viken øker. Flere som 

deltar på våre møter er positivt for å nå dette målet.  

Forslaget er behandlet på styremøte i lokallaget 6/12-2021 og vedtatt enstemmig. 
 

For Drammen KrF 

Marit Kjøllesdal (leder) og Billy Taranger (nestleder) 

Drammen 7. desember 2021 


