Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 2022
Pressen ønskes velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 2022, som foregår 29. – 30. april
på Clairon Airport Hotel, Gardermoen. Landsmøtet er partiets høyeste organ.
Det er første gang siden 2019 at det avholdes et samlet landsmøte der alle delegatene møtes
fysisk. Landsmøtet har 226 delegater, som diskuterer og vedtar Fremskrittspartiets politikk.
Partileder Sylvi Listhaug holder leders tale, det skal foretas valg på partileder og tre av
sentralstyremedlemmene, i tillegg til at det vedtas resolusjoner om partiets politikk. I
mellomvalgår er det ikke programbehandling på landsmøtet.
Det vil være plasser for pressen i landsmøtesalen og er avsatt eget arbeidsrom for pressen på
hotellet. Etermedier som ønsker egne arbeidsrom, må gi beskjed om dette sammen med
påmelding til landsmøtet.
Det produseres tv-signaler fra landsmøtet og er digital sending på partiets nettside, og partiets
Youtubekanal. Hovedpunktene i programmet vil også streames på Facebook.
Dette heftet inneholder informasjon om kjøreplan og tilgjengelighet for intervjuer med
partiledelsen. Dere finner også pressekontakter for partiledelsen, stortingsrepresentantene og
delegasjonene.
Representanter for media som ønsker å være tilstede på landsmøtet bes melde seg til Knut
Gunnar Larsen kgl@frp.no senest 22. april 2022.
Priser for deltakelse
Full LM-pakke faktureres med kr. 3300,-, herunder festmiddag.
De som ikke skal overnatte betaler 350 per lunsj og 1275 for middag.
Det er mulighet for deltagelse på landsmøtemiddagen for mediene. Det gjøres oppmerksom på
at landsmøtemiddagen er et lukket arrangement, der det ikke er anledning til fotografering
eller filming for mediene uten at det på forhånd er gitt spesiell tillatelse.

Dagsorden og timeplan for landsmøtet 2022
Fredag 29. april:
11:30 Partilederens tale
12:15 Lunsj
13.45 Politisk debatt
16.45 Pause
17.00 Valg
20.00 Landsmøtemiddag

Lørdag 30. april:
10:00 Beretninger
10.30 Resolusjonsbehandling
12.50 Avslutning av landsmøtet
13.00 Lunsj
Landsmøtedokumentene er tilgjengelig på partiets nettsider. https://www.frp.no/landsmote
Siste nytt fra Fremskrittspartiet finner du her: https://www.frp.no/nyhetsdogn

Landsmøtet på nett og sosiale medier
Delegatliste og talerliste for den generelle debatten blir publisert umiddelbart etter
konstituering. Talerlisten viser navn og rekkefølge på hvem som skal holde innlegg i den
politiske debatten.
Redaksjonskomiteens innstilling legges ut på landsmøtesiden når den er klar for utsending til
delegatene.
Video av taler og delegaters innlegg fra den politiske debatten publiseres løpende på partiets
youtubekanal.
Fremskrittspartiet tar bilder til fri bruk for pressen, som publiseres her:
https://www.flickr.com/photos/fremskrittspartiet/
Nyheter fra landsmøtet vil løpende bli publisert på www.frp.no

Resolusjoner og innstillinger
På landsmøtesidene https://www.frp.no/landsmote finner du oversikt over resolusjoner og
innstillinger til landsmøtet. Det publiseres innhold her fortløpende fra 8. april.

Valg
Valgkomiteens innstilling finnes her:
https://www.frp.no/files/Landsmote-2022/LM-sak-030022-Valgkomiteens-innstilling.pdf

Partiledelsen og pressetilgjengelighet underveis i møtet
Underveis i landsmøtet kan det gjøres avtaler om intervjuer med partiledelsen eller øvrige
delegater. Det bes om at intervjuer foretas i pausene.
Pressekontakter:
Partileder Sylvi Listhaug
Kai Morten Terning 9053 1898
Kommunikasjonssjef
Jon Engen-Helgheim 9384 8497
Medie- og analysesjef
Kjetil Løset
4142 3317

Arbeidsrom presse
Det er plasser for presse på de bakerste radene i landsmøtesalen. I tillegg finnes det et eget
presserom på møterom Transit 3.
Følgende medier har tilgang på separate arbeidsrom i tidsrommet fredag kl. 9 – lørdag kl 13.
NRK
NRK Radio
TV 2
VGTV
Aftenposten
NTB
helge

Gate 3
Gate 4
Gate 5
Gate 6
Gate 7
Gate 8

Direkteoverføring, foto og teknisk kontaktperson
Fremskrittspartiet produserer hele landsmøtet for tv og nett. Vår sending kan bygges inn på
nett og finnes tilgjengelig her https://vimeo.com/event/2003769
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Kontaktperson produksjon: Bjørn Inge Bergestuen bibben@frp.no 957 94 940

