
Innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte i Bergen SV 2019 

Tidspunkt: 	 	 	 

Årsmøte:	 	 Fredag 25. januar kl. 17.00-21.00

	 	 	 Lørdag 26. januar kl. 09.00-14.30

Nominasjonsmøte: 	 Lørdag 26. januar kl. 15.00


Sted: Storsalen, Gimle Kulturhus, Kong Oscars gate 18.


Vi innkaller med dette til årsmøte og nominasjonsmøte i Bergen SV 2019. Alle medlemmer har 
tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet og nominasjonsmøtet. Vi ber alle om å møte opp i god 
tid for registrering.


Dagsorden fredag 25/1-19 
17:00    -    17:30                    Registrering

17:30    -    17:45    Sak 1       Åpning og konstituering

17:45    -    18:15    Sak 2       Politisk innledning v/ Kari Elisabeth Kaski

18:15    -    19:00                    Debatt om politisk situasjon

19:00    -    19:15                    Pause

19:15    -    19:25    Sak 3       Fremlegging av valgkomitéens innstilling

19:25    -    19:50    Sak 4       Fremlegging valgprogram v/ programkomitéens leder Tina Åsgård

19:50    -    21:00                    Fremlegging av endringsforslag til valgprogram og debatt

              -    21:00                 	Avslutning for dagen, siste frist for endringsforslag til  
	 	 	 	 valgprogrammet


Dagsorden lørdag 26/1-19 
09:00    -    10:00    Sak 5       Fremlegging av uttalelser med debatt

10:00    -    10:10    Sak 6       Styrets årsberetning

10:10    -    10:20    Sak 7       Regnskap

10:20    -    10:30    Sak 8       Årsmelding fra bystyregruppa

10:30    -    10:45    Sak 9       Arbeids- og organisasjonsplan

10:45    -    11:00    Sak 10     Budsjett

11:00    -    11:45                    Lunsj

11:45    -    12:15                    Redaksjonskomitéenes innstillinger

12:15    -    12:45                    Lesepause

12:45    -    13:30                   	Avstemning 

13:30   -    14:30    Sak 11     	Valg av nytt styre, fylkesårsmøtedelegasjon, innstilling til  
	 	 	 	 Landsmøtedelegasjon, revisor og valgkomité for Bergen SV

 14:30                     Avslutning


Bergen SV minner om nominasjonsmøte lørdag 16/1 2019 kl 15:00 i samme lokaler.


Alle sakspapirene til årsmøtet og nominasjonsmøtet finner du på https://www.sv.no/bergen/
arsmotet-i-bergen-sv-2019/ . Her finner du også skjema for å levere endringsforslag.


Vi kommer også til å ha noen fysiske kopier av sakspapirene tilgjengelig på møtet, men vi ber 
medlemmer som har mulighet til å skrive ut selv, eller å bruke digitale hjelpemidler under møtet.


Vel møtt til årsmøte.


Med kameratslig hilsen,

Styret i Bergen SV
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