Referat fra Fylkestyremøte i MDG Hordaland
Møte nr. 08 - 2016

Tid:

Mandag 24. oktober kl. 16.45- senest 20.15
Kort orientering fra media ansvarlig for nominasjonsmøte kl. 18.00-18.20
Pause med mat 18.20-18.30
Stad: 8 etg. Wigandsgarden, Bergen

Tilstede med stemmerett: Natalia Golis, Per Svae, Håkon Opedal, Janne Bruarøy, Knut I.
Børgesen, Tommy Hufthammer.
Tilstede uten stemmerett: Kristin Hammerås
Forfall: Tom Sverre Tomren, Svein Skotheim, Stina Nordbak.
Referent: Kristin Hammerås
Sak 75/16: Godkjenning av innkalling
Styret påpeker at innkallingen ble sendt ut for sent. Styret minner om at fristen for
innmelding av saker er 7 dager før møtedato.
Forslag til vedtak: Innkallingen er godkjent med merknader
Sak 76/16:  Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak: Sakslisten er godkjent.
Sak 77/16: Nasjonal Program 2017- Høringsuttalelse for Hordaland
Fylkesstyret gjennomgikk høringsuttalelsen og stemte over de ulike punktene.
Vedtak: Fylkesstyret godkjenner høringsuttalelsen slik de nå har vedtatt endringene. Videre
redaksjonelle endringer og ferdigstillelse gis redaksjonskomiteen. Den skal bestå av leiar
med bistand frå AU.
Enkelt punkter som det ikke ble tid til å stemme over i møte: Leiar vil sende ut enkeltpunkter
til e-post avstemning i styret. Frist for dette vil være torsdag. Dette gjelder blant anna 2
innspel ang. ruspolitikk, 3 innspel frå Grønt Kvinnenettverk og

Endelig uttalelse sendes ut til alle lokallag til orientering innen fristen 31.10. har gått ut,
senest fredag 28.10.
I e-post skal lokallag og enkelt personer minnes på at de kan fremme andre forslag direkte til
komiteen innen fristen.
Sak 78/16: Utkast til Valgkampstrategi for Fylkesstyret
Arbeid med valgkampstrategien skal over i neste fase. Komiteen har arbeidet frem utkast til
nytt modell og strategi.
Den 13.10 ble det sendt ut invitasjon til alle lokallag og ressurspersoner til en
“Valgkamp-dialogmøte” som skal avholdes den 29.10 i Bergen sentrum. Her vil det bli ein
bred drøfting omkring innhold, strategi, og form. På dialogmøte skal vi bruke bl.a.
evalueringene frå sist stortings- og lokalvalg, nasjonale evalueringer, til dømes Oslo sine
evalueringer, fylkesstyrets utkast til organisering og deres tanker/ forslag/ utkast for å kunne
samordne strategier.
Strategien skal vedtas i fylkestyret i desember (5.12 eller 14.12).Endelig utkast sendes i god
tid ut til alle lokallag for kommentar/ innspill.
Utkast til valgkampstrategi fra Håkon, Natalia og Knut presenteres i møte.
Fremlegg til vedtak: Fylkestyret godkjenner valgkampstrategien som lagt frem, med
endringene gjort i møte. Komiteen får fullmakt til å ferdigstille utkast og sende den som
vedlegg i invitasjonen ut til alle lokallag i forkant av dialogmøte som er 29.10.
Sak 79/ 16: Årsmøte 2017
Vedtak: Årsmøte 2017 settes til 18.2.
Fylkesstyret ønsker primært at årsmøtet blir holdt i Fjell kommune, hvis ikke dette er mulig
en annen lokasjon i vestlige del av fylket.
Fylkestyret fordeler videre arbeid med forberedelser slikt:
- Sted: Tommy arbeider videre med å finne en plass som passer til årsmøtet og er
tilgjengelig via buss eller annen kollektiv.
- Ordstyrer: Ingrid Ophaug dal er forespurt - har ennå ikke svart. Jens Petter er også et
godt alternativ. Natalia følger opp.
- Sakspapirer:
- Vedtekter: AU tar opp vedtektene på neste AU møte og ber om innspill fra
kontrollkomiteen. Alle styremedlemmene bes til neste styremøte om å lese
gjennom vedtektene og foreslå endringer.
- Budsjett: Behandles i fylkesstyremøte i desember
- Årsplan: Behandles i fylkesstyremøte i desember
- Fordelingsnøkkel til landsmøtedelegater må klargjøres.Presenteres i november
møte.

-

Resolusjoner: Fylkesstyrets medlemmer og lokallagene i fylket bes sende inn forslag
til resolusjoner som årsmøtet kan behandle.
Kalender over viktige frister sendes ut til lokallagene og fylkesstyret snarast mogleg..
Kristin gjør dette.

Sak 80/16: Nominasjonsmøte 2016
Sted: Amalie Skram VGS. Auditorium Hans Tank.
Mulighet for å kjøpe mat i kantinen. De som deltar på folkevalgtsamlingen kan melde fra at
de vil spise lunsj her. Kristin sender ca beregning av antall deltagere på folkevalgt samling til
Per i løpet av uken. Vi melder også fra vi regner med å bli ca 100 personer til møtet og at de
kan regne med økt salg.
Vedtak: Fylkesstyret tar dette til orientering. AU/Kristin får i oppdrag å ferdigstille både
innkalling og sak til å legge ut på hjemmesiden til tirsdag den 25.10.
Sak 81/16: Orienteringer ( UTSATT)
1. Fylkestingsgruppa: Natalia vil orientere om status for fylkestingsgruppa sitt arbeid,
dialog med Bergen ang Cruisestrategien, kontakt med andre lokallag og status for
regionreform og budsjettarbeid for 2017.
2. Program for Skoleringsamling for Folkevalgte og tillitsvalgte 26.11. Info om
påmeldte og innhold.
3. Rekruttering og medlems pleie: M
 ange medlemmer har ikke betalt. Vi trenger en
gjennomgang og kanskje en ringerunde til de som ikke har betalt. Fordele på
styremedlemmene? Se dette i sammenheng med valgkampstrategi.
4. Lokallags besøk. Orientering fra leder/ fylkessekretær
5. Orientering fra GU
Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 82/ 16: Møteplan
Det er i følge møteplan lagt opp til tre møter til for året 2017. Møte 21.11, 5,12 og 14.12. Det
er meget viktig alle forberedelser for årsmøte er ferdigstilt før nyttår. Om dette kan gjøres
uten møte 14.12, vil leder vurdere om dette møte kan utgå. Første møte 2017 er satt til 9.1.
Det er i neste møte ønske fra leder om å invitere inn GK til å orienterere kort om
konferansen de skal arrangere i februar. Landstyresaker for LS møte 3.12 i Narvik må
behandles i samme møte, inkludert bl.a Nasjonal Valgkampstrategi og budsjettet nasjonalt
for 2017.
Vedtak: Neste styremøter blir 21.11, 5.12, 14.12, 9.1. Styret vil prøve å bli ferdig med
årsmøteforberedelsene på møtet 5.12. og kun ha møte 14.12 ved behov.
Grønt Kvinnenettverk inviteres til å informere om sitt seminar på neste fylkesstyremøte.

Sak 83/16: Ymse
Ingenting meldt.

