Velkommen til Årsmøte i Nannestad Fremskrittsparti
Nå er det snart tid for årets viktigste begivenhet i lokallaget. Vi avholder årsmøtet
onsdag 1. nov kl 18:00 på Museet (inng. baksiden).
Årsmøte er hovedmøtet i lokallaget, og øverste besluttende organ. For øvrig er årsmøtet
en god anledning til å få innblikk i hva som skjer i kommunen enten det er barnehage,
skole, kulturaktiviteter, eldreomsorg, boligbygging, næringslivs etc. Kom gjerne med
spørsmål eller forslag til våre representanter på det som opptar deg.
Vi håper flest mulig av våre medlemmer har mulighet til å komme, enten det er for å
komme med innspill eller kun høre på. Valgkomiteen vil legge frem forslag på kandidater
som er forespurt på forhånd. Vi starter med en gjennomgang av de formelle punktene på
innkallingen, så vil vi diskutere litt lokalpolitikk samtidig som det blir servert noe å spise.
Året har vært preget av flere spennende politiske diskusjoner med omsorgsboliger,
svømmeanlegg, skolekvalitet og sentrumsutvikling som de mest engasjerte sakene. Vi
har også vært en viktig pådriver for en positiv utvikling i utbyggings- og næringssaker. Vi
vil også i år fremme eget budsjettforslag med flere forslag til innbyggernes beste,
spesielt vil vi nevne at vi i desember kommer til å fremme forslag om opprettelse av
kreftkoordinator, slik vi har gjort de siste årene. Det må i år oppnå flertall, er vår mening.
I Fremskrittspartiet har vi engasjerte og entusiastiske medspillere som bidrar når vi
deltar på stands som Nannestadfestivalen, Holterdagen og stortingsvalget, med
hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggere som viser at vi har mange støttespillere.
For å understøtte vår politikk som en JA-kommune for folk flest, har vi belyst saker i
media, mye kontakt med innbyggere og næringsliv, fremmet politiske saker som budsjett
og interpellasjoner.
Vel møtt, og ta gjerne kontakt for å være med på å påvirke utviklingen i riktig retning !

Med vennlig hilsen

Arild Hemstad
Nannestad Fremskrittsparti
Leder
Følg oss på

arild@nannestadfrp.no
Tlf :92036557

www.facebook.com/nannestadfrp

www.frp.no

Årsmøteinnkalling 2017
Årsmøte i Nannestad Fremskrittsparti
Møtedato
Møtested

: Onsdag 1. nov 2017 kl 18:00
: Museet (inng. baksiden), Teiealleen 11, 2030 Nannestad
DAGSORDEN

Åpning av årsmøtet ved lokallagsleder
Hilsen fra fylkesstyret
-

Godkjenne innkalling, medlemmenes stemmerett og valgbarhet i henhold til godkjent
medlemsliste og dagsorden.

-

Velge møtedirigent, tellekorps, møtereferenter og protokollunderskrivere.

-

Behandle styrets årsberetning
Behandle og godkjenne regnskap og revisjonsberetning.

-

Behandle og vedta lokallagets budsjett. Herunder fastsettes lokallagets
medlemskontingent ut over Landsstyrets vedtatte minimumskontingent.

-

Behandle og evt. vedta innkomne forslag (mottatt styret innen 25/10-17).

-

Trekke opp hovedretningslinjer for lokallagets og kommunestyregruppens virksomhet,
drøfte aktuelle lokalpolitiske spørsmål og drøfte saker som skal fremmes for fylkeslaget.

-

Valg:
Lokallagets leder
Lokallagets kasserer
Lokallagets inntil så mange styremedlemmer slik at styret
består av minimum fem og maksimum ni medlemmer og har oddetall.
Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge
Revisor
Delegater, varadelegater og eventuelt observatører til fylkesårsmøtet.
Varadelegater og observatører velges i nummerrekkefølge.
Valgkomité med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer for innstilling
til neste årsmøtet.
Valg av nominasjonskomité med tre til fem medlemmer og ett til tre
varamedlemmer for innstilling til valgliste for neste kommunevalg.

For styret i Nannestad Fremskrittsparti:

_________________
Lokallagsleder
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www.frp.no

