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Datoplan for nominasjonsprosessen 

 

Dato  Tid Sted Sak  Frist Ansvar 
6. januar 
Uke 1 

Kl. 20.00  Fylkesstyret oppnemnar Nominasjonskomité  Fylkesstyret 

20. januar  
Uke 3 

kl. 19.30 Teams møte Konstituerande møte for komitéen: 
Datoplan for nominasjonsprosessen 

 Leder av  
nominasjonskomitéen 

29. januar 
Uke 4 

Kl. 11.30  Fylkesstyret fastsett dato, tid og sted for  
Vestland Høgres Nominasjonsmøte på Fylkesårsmøtet: 

− 17.08.22 kl. 18.00 Bergen 

 Fylkesstyret 

2. februar 
Uke 5 

  Sittande representantar tilskrivast med spørsmål om de 
ønsker attval: 

− Rett etter konstituerande møte og vedtatt datoplan 

Svarfrist 16. feb Fylkessekretær 

17. februar 
Uke 7 

Kl. 20.00 Teams møte Arbeidsmøte i nominasjonskomiteen  Leder av  
nominasjonskomitéen 

18. februar 
Uke 7 

 Sendes FS og 
leggast ut på 
heimeside 

Informasjon om kven som tar attval / ikkje tar attval 
gjerast offentleg 

 Fylkessekretær  
 

21. februar 
Uke 7 

  Sende ut oppfordring til lokalforeiningsstyra om å 
utarbeide namneforslag til lista: 

− Namneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, 
uprioritert og ikkje innehalde meir enn halvparten 
av namn frå egen kommune 

Tilbakemelding 
innan 1. april 

Fylkessekretær  
 
Lokalforeiningane 
Senior Høyre  
Unge Høyre 

21. februar 
Uke 7 

 
  

  − Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med 
oppfordring til å komme med namneforslag til lista. 

Tilbakemelding 
innan 1. april 

Fylkessekretær 

21. februar 
Uke 7 

  Offentleg oppfordring via nettsider, SoMe etc. om å 
komme med namneforslag til lista  

Tilbakemelding 
innan 1. april 

Fylkessekretær 

6. april 
Uke 14  

Kl. 18.00 Høgres Hus i 
Bergen 

Arbeidsmøte i nominasjonskomitéen: 

− Gjennomgang av namneforslag og svar frå sittande 
representantar 

Alfabetisk namneliste utarbeidast 

 Leder av  
nominasjonskomitéen 

Uke 14  
 
  

 − Alfabetisk namneliste og kandidatavtale sendes ut 
til føreslått kandidat med spørsmål om de ønsker å 
stå som listekandidat eller ikkje. 

Tilbakemelding 
innan 2. mai
  

Fylkessekretær 

4. mai 
Uke 18 

  Arbeidsmøte i nominasjonskomitéen: 
- Gjennomgang av kandidatar, namnelister og 

svar frå føreslått listekandidatar 

 Leder av  
nominasjonskomitéen 

Uke 19   Utsending av alfabetisk namneliste over JA kandidatar til 

lokalforeiningane 
 Fylkessekretær 

Uke 21/22   Lokalforeiningane held partimøte med prøvenominasjon 
og sender prioritert liste til nominasjonskomitéen 

Tilbakemelding 
Innan 12. juni 

Lokalforeiningane 

Uke 
20/21/22 

  Intervju av aktuelle val villige kandidatar: 
Alle må sende inn utfylt intervjuskjema og 
kandidatavtale til komiteen i forkant  

 Leder av  
nominasjonskomitéen 
Fylkessekretær 

14. juni 
(endret) 
Uke 24 

Kl. 18.00 Høgres Hus i 
Bergen 

Møte i nominasjonskomitéen: 
Endeleg prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling 

utarbeidast  

 Leder av  
nominasjonskomitéen 

Uke 31/32  
  

 Lokalforeiningane held medlemsmøta og vel delegatar til 

Nominasjonsmøtet 
Tilbakemelding 
innan 18. aug. 

Lokalforeiningane 

17. august 
Uke 33 

   Endeleg prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling 
offentleggjerast: 
Leggast ut på nettsider, SoMe og sendes til 

listekandidatane og lokalforeiningane 

 Leder av 
nominasjonskomitéen 
Fylkessekretær 

19. august 
Uke 33 

  Innkalling til Nominasjonsmøte: 
Innkalling og sakspapira sendes til lokalforeiningane 

 Fylkessekretær 

24. sept. 
Uke 38 
(endret) 

Kl. --.-- Bergen Nominasjonsmøte i fylket vert held: BERGEN 
Vestland Høgres Fylkestingsvalgliste 2023 - 2027 

 Fylkesleder 
Fylkessekretær 

Innan 
fristen 

  Tillitsvalde for lista sørgjer for at den blir innlevert, 
stempla og godkjent av fylkesvalstyret innan fristen!  

 Fylkesleder 
Fylkessekretær 
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