
 1 

 

NYE GP LOKALLAG 

Vil du opprette et lokallag i Generasjonspartiet i kommunen din? 

På denne siden finner du fremgangsmåten for å opprette et lokallag i 

Generasjonspartiet, og hvilke formelle skritt man må ta når lokallaget skal stiftes og 

i etterkant av opprettelsen. Alle maler som du trenger for å lage et lokallag finner 

du på hjemmesiden vår under «bli aktiv!». Vi kan også hjelpe deg med å fylle ut 

disse skulle du ha behov for det. Vi er med deg hele veien, bare spør hvis du 

trenger hjelp.  

 

1. Opprettelsen 

Det første du må gjøre er å melde deg inn i partiet. GP har som mål å starte nye lag 

og stille lister i flest mulig kommuner, og sentralstyret vil hjelpe til med dette om 

du har behov for det.  

 

Du trenger tre medlemmer for å opprette et lokallag, men det er selvfølgelig bra å 

være fler. Det kan tilkomme nye til styret etter hvert, men ved etablering trengs 

altså tre stykker. 

 

Når man har nok folk som er interessert kan man innkalle til et stiftelsesmøte. Sett 

en dato og skaff et lokale. Det går fint an å ha dette på en cafe eller hjemme hos en 

av dere. Det er også fint mulig å ha møtet digitalt. 

 

2. Stiftelsesmøte og det formelle 

På stiftelsesmøtet må det velges et interimsstyre. Dette er et midlertidig styre fram 

til det innkalles til et ordinært årsmøte. Dette styret må minimum bestå av tre 
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personer. Det er viktig at det skrives en protokoll fra møtet som kan fungere som et 

stiftelsesdokument. Protokollen må inneholde liste over hvem som var til stede og 

hva dere vedtok. På møtet må man også vedta vedtekter for laget. Vi har en mal 

dere kan bruke. Vi har også en mal for stiftelsesdokument. Vi bruker de samme 

som altinn har på sine sider.  

 

Hvis dere trenger mer hjelp med det formelle kan vi i sentralstyret alltid hjelpe til, 

det er bare å ta kontakt på kontakt@generasjonspartiet.no 

  

Brønnøysundregisteret 

Når stiftelsesmøtet er gjennomført må dere registrere lokallaget i Enhetsregisteret. 

Denne registreringen er blant annet viktig for at lokallaget skal kunne opprette en 

bankkonto. 

 

Dere gjennomfører registreringen i Altinn gjennom skjemaet for Samordnet 

registermelding.   

For å fullføre registreringen trenger dere: 

• Vedtekter for lokallaget 

• Signert protokoll fra stiftelsesmøtet 

• Fødsel- og personnummer fra styremedlemmene. 

På Brønnøysundregisterets egne nettsider finnes nyttig informasjon dersom man 

er usikker på hvordan man går fram.    

 

Bankkonto og meldeskjema til partiet sentralt 

Når laget er registrert i Enhetsregisteret og dere har fått et organisasjonsnummer 

kan dere kontakte en bank og opprette en bankkonto for laget. Da kan dere også 

fylle ut meldeskjema til partiet sentralt som dere sender 

til kontakt@generasjonspartiet.no sammen med den signerte protokollen fra 

stiftelsesmøtet. 

 

mailto:kontakt@generasjonspartiet.no
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/samordnet-registermelding---registrering-av-nye-og-endring-av-eksisterende-foretak-og-enheter/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/samordnet-registermelding---registrering-av-nye-og-endring-av-eksisterende-foretak-og-enheter/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/
mailto:kontakt@generasjonspartiet.no
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Årsmøte/Generalforsamling 

Etter lokallaget har kommet i gang bør man ha et årsmøte for å formelt velge styre, 

lage en arbeidsplan, vedta budsjett og vedta vedtekter. Trenger dere hjelp så bare ta 

kontakt!  

 

3. Oppfølging fra partiet 

Hva gjør partiet sentralt: 

• Sender ut en oppstartspakke på email som inneholder: 

o Partiprogram 

o Nasjonale vedtekter 

o Oppretter egen e-postkonto for deres lokallag 

o Logene våre slik at dere kan bruke dem 

• Sender en egen epost med brukerveiledninger og tips til bruken av partiets 

digitale verktøy, informasjon om hvordan man kan søke midler nasjonalt og 

en oversikt over eventuelle kommende nasjonale arrangement. 

 

4. Markedsføring av lokallaget deres 

Det er lurt å markedsføre lokallaget. Lag et arrangement. Heng opp plakater, lag et 

facebook-arrangement og inviter venner og bekjente til arrangementet. En annonse 

i lokalavisen er fint, send inn en pressemelding.  

 

Dersom det er en sak som er viktig i lokalmiljøet kan det være lurt å fokusere på 

denne. Dere er nokså fristilt til å ta opp lokalsaker og lage eget lokalt partiprogram i 

GP. Finns det lokale aksjonsgrupper eller organisasjoner dere kan invitere som kan 

få flere til å komme på arrangementet? 

Bruk sosiale medier!  

 
 


	NYE GP LOKALLAG
	1. Opprettelsen
	2. Stiftelsesmøte og det formelle
	Brønnøysundregisteret
	Bankkonto og meldeskjema til partiet sentralt
	Årsmøte/Generalforsamling

	3. Oppfølging fra partiet
	Hva gjør partiet sentralt:
	4. Markedsføring av lokallaget deres



