Møteplan VTSV 2022 frem til årsmøter 2023
Oppdatert pr. 7. juni 2022

Fylkesstyret
Mandag 28. februar
Mandag 4. april

Lørdag 27. august
- dagsamling f.styret
Mandag 12. september

Om behov pga. ekstraord. Årsmøte
Mandag 28. november

Mandag 9. mai

Mandag 17. oktober

Mandag 12. desember (begge)

Tirsdag 7. juni

Mandag 14. november

Mandag 23. januar (begge)

Representantskapet
Tirsdag 22. mars – nettmøte om saker til møtet i landsstyret 26.-27. mars
Onsdag 18. mai – nettmøte om saker til møtet i landsstyret 20.-21. mai
Ekstraordinært – Onsdag 15. juni – nettmøte om prosess for oppdeling av fylkeslaget
Sommerferie
Tirsdag 20. september – nettmøte om saker til landsstyret 24.-25. september
Tirsdag 22. november – nettmøte om saker til landsstyret 25.-26. november
Juleferie
Tirsdag 10. januar 2023 – felles nettmøte om saker til landsstyret 14.-15. januar
Tirsdag 14. mars 2023 – felles nettmøte med LM-delegasjonene
– om saker til landsstyret 16. mars og landsmøtet 17.-19. mars.

Samlinger representantskapet/fylkessamlinger/årsmøter
Lørdag 23. april – Temamøte (rep.skapet + åpent for hele organisasjonen)
• Vedtak om prosesser og valg av komiteer som konsekvens av at fylkeskommunen
splittes.
• Temadel - med fokus på valg 2023 – utadretta aktiviteter og profilering
Politisk tema bestemmes utifra aktuell situasjon.
Lørdag 10. september – fylkessamling for hele organisasjonen
• Status og innspill om prosesser i forbindelse med endring av fylkesorganisasjonen
• Status og innspill om nominasjons- og programprosesser
• Valg 2023 – aktuelle kampanjer/aktiviteter/planer/prosesser
Lørdag 15. oktober – Temamøte (rep.skapet + åpent for hele organisasjonen)
• Temadel om forsvars og utenrikspolitikk.
Lørdag 3. og søndag 4. desember 2022 – Representasjon fra lokallaga i flg. vedtektene.
• Ekstraordinært årsmøte 2022 (nedleggelse av VTSV)
• Nominasjonsmøte(r) og
• Stiftelsesmøter for «nye» fylkeslag (VSV & TSV)
Lørdag 4. og søndag 5. februar 2023
Fylkesårsmøter med felles politisk debatt og separate årsmøtesamlinger
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Møter i landsstyret
2022
Lørdag 26. og søndag 27. Mars (forberedelser på nettmøte rep.skapet 22. mars)
Fredag 20. og lørdag 21. mai (forberedelser på nettmøte rep.skapet 18. mai)
Lørdag 24. og søndag 25. september (forberdelser på nettmøte rep.skapet 20. sept.)
Fredag 25. og lørdag 26. november (forberedelser på nettmøte rep.skapet 22. nov.)
2023
Lørdag 14. og søndag 15. januar (forberedelser på nettmøte rep.skapet 10. januar)
Torsdag 16. mars (forberedelser på nettmøte rep.skapet og LMdel. 14. mars)
Fredag 17. mars – søndag 19. mars Landsmøtet 2023

Fylkestingsgruppa
Fylkestinget – 15.03., 26.04., 24.06. 20.09., 01.11., 13.12.
Fylkesutvalget – 8.-9.03., 20.04., 08.06., 13/14.09., 26.10., 30.11.,
Hovedutvalg
1.2.&3.03., 6.&7.04., 5.&31.05., 1.&2.06. 7.&8.09., 18.19.&20.10., 22.23.24.11., 14.&15.12.
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