Referat fra Fylkesstyremøte i MDG Hordaland
Møte nr. 09 - 2016

Tid:

Mandag 21. november
Ankomst 16:45. Møte 17.00-20.00
Stad: 8 etg. Wigandgarden, Agnes Mowinkelsgate
Tilstede:
Natalia Golis, Janne Bruarøy, Alexis Skonnord, Knut Børgesen, Svein Skotheim, Stina
Nordbak, Per Svae, Tommy Hufthammer
Gjester: Randi Amundsen, Ragnhild Nabben (første 40 minutter).
Referent: Kristin Hammerås
-

Orientering fra Randi Amundsen og Ragnhild Nabben om Likestillingskonferansen de
planlegger som er i Bergen 11-12. februar 2017.
Ønsker økonomisk støtte fra fylkesstyret på inntil 10 000 kr. De sender søknad.
Trenger hjelp til et evt. kontonr. og organisasjonsnr. Dette kan fylket bistå med.

Sak 84/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)
Vedtak: Godkjent.

Sak 85/16: Årsmøte 18. februar 2017 planlegging (V)
Praktisk:
Tommy stiller med videokanoner og mikrofoner. Han vil gjerne styre det tekniske.
Mat må bestilles fra catering. Janne følger opp mat til årsmøtet.
Fylkesstyremedlemmene baker en kake hver til årsmøtet
Forslag om at vi lager kaffe selv.
Tommy har ennå ikke fått napp hos noen lokaler på Sotra. Fylkesstyret ønsker å fortsette å
lete etter lokaler i vestlige del av fylket. Tommy tar kontakt med lokallagsleder på Askøy for å
forhøre seg om aktuelle lokaler der.

Dagsorden/ forslag til møteplan:
Natalia har vært i kontakt med ordstyrer og avventer svar.
Informasjon sendt ut til lokallaga fra fylket
Kristin har sendt ut informasjon om årsmøtedato og frister for innsending av saker til
årsmøtet. til lokallagene.
Vedtektsendringsforslag:
Vedtak:  Fylkesstyret innstiller på en vedtektskomite som skal legge frem forslag til helhetlig
endring av vedtektene for årsmøtet i 2018. Denne vedtektskomiteen velges på årsmøtet
2017 og skal legge frem sitt forslag på årsmøtet 2018.
Kristin sender informasjon til lokallagene om at vi ikke legger opp til en stor vedtektsdebatt i
dette årsmøtet. Det selvfølgelig likevel mulig å sende inn forslag til endringer i vedtektene til
årsmøtet 2017.
Forberede budsjett behandling årsmøtet:
Punkter fra diskusjonen:
● Et vanlig driftsbudsjett med økt støtte til lokallagene ligger til grunn.
● I tillegg har vi 660 000 kr i valgkampbudsjett som valgkamputvalget disponerer.
● Vi trenger å øke valgkampbudsjettet til rundt 1 million
● Det er mulig å få investorer som investerer penger (200 - 300 000 kr) i valgkampen
som så trekkes fra kandidatens lønn hvis han kommer inn som en form for partiskatt.
Dette må vi forhandle med 1. kandidaten om.
● Vi kan også prøve å få inn en viss sum i avtalegiroer frem mot valget - kanskje 15
000 kr pr mnd?
● Forslag om å øke fylkes sekretærstillingen til 100%
Ingen vedtak.
LM delegater:
Stina har forberedt grunnlagsinformasjon til fordeling av LM delegater:
Vedtak:
Fylkesstyret går inn for delegatfordelingen Stina har foreslått, denne oversendes
valgkomiteen som fylkesstyrets innspill til delegatfordeling.
Vara: Hvert lag skal stille like mange varaer som de har plasser.
I tillegg opprettes det en nummerert varaliste på opptil 10 plasser. Delegater hentes fra
denne listen hvis ikke noen av lokallagets varaer kan stille.
Vi må sørge for at 1. kandidaten også kan komme til landsmøtet enten som delegat eller
observatør. Kristin sjekker hvordan sentralt har tenkt rundt 1. kandidatenes landsmøte
deltagelse.
Kristin sørger for å sende ut informasjon til lokallagene om frister for å melde inn
landsmøtedelegater til valgkomiteen.

Sak 86/ 16: Landsstyremøte saker 3-4.12.16 (V- 1 time)
Se LS papirene her
Det er Landsstyremøte 3 - 4. desember i Narvik. Det er et meget viktig møte der vi bl.a skal
vedta valgkampstrategi 2017, budsjett, organisasjonsstruktur og tre resolusjoner. AU har
hatt to møter på Google Hangouts for å forberede styremøte og behandle LS saker. AU har
kun forslag til innstilling på de tre resolusjoner og anbefaling til punkt om antall LS møter i
sak om budsjett.
.
AU har forslag til innstilling på disse sakene:
1. Sak 89/2016: Budsjett - AU innstiller på spørsmål i saken til alternativ “F2:
Landsstyret velger alternativ 2 vedr avholdelse av møter (5 møter)
Natalia orienterte.
Diskusjon: Begge alternativene er problematiske. Økonomi er viktig i valgkampåret LS bør
ikke prioriteres. Nedprioritering av distriktene er likevel dårlig politikk.
Avstemning: F1: 4 stemmer F2: 3 stemmer. 1 avholdende.
Vedtak: Fylkesstyret vedtar at landstyrerepresentanten møter ubundet i saken og kan
stemme etter egen overbevisning.
Budsjettet som helhet fremstår fornuftig
RESOLUSJONER:
2. Sak 92/2016: “Resolusjon: MDG ber Stortinget
vurdere argumentene mot slukkingen av
FM-plattformen og utsette denne i påvente av en
sikkerhetsutredning fra Riksrevisjonen”
Vedtak: Fylkesstyret støtter denne resolusjonen enstemmig.
3. Eventuelt: 1. Resolusjon: “MDG ønsker ikke at Værnes blir en base for
amerikanske marinesoldater”
Vedtak: Fylkesstyret støtter denne resolusjonen enstemmig.
4. Eventuelt: 2. Resolusjon “Trålstigen er ikke fremtidsrettet”
Vedtak: Fylkesstyret støtter denne resolusjonen enstemmig.
Vedtak: Forslag til endring i retningslinjene for samarbeid mellom folkevalgte og tilitsvalgte:
2. setning i pkt. i) trekkes ut i et eget punkt.
Natalia sender ut valgkampstrategien til hele fylkesstyret for innspill.

Sak 87/16: Nominasjonsmøte (O)
Orienteringssak om det praktiske kring nominasjonsmøte som er den 26.11.16.
- Møteregler
- Viktig å ha klare tydelige møteregler. Natalia har bedt Tore Bergum om
assistanse til å holde orden på dette.
- Ordstyrer og referent
- Natalia har avtalt med Jin om at han kan være ordstyrer.
- PC Per tar med sin, Kristin tar med sin.
- Tommy sjekker medlemskap i døren og registrerer.
- Tommy tar ansvar for å sette opp det tekniske.
- Kristin sørger for at det riktige innholdet kommer opp på skjermen under
møtet, og er assistent for ordstyrer.
- Hvem er referent? Tommy er foreslått.
- Media: Thor Haakon sender ut pressemelding. Kristin skaffer fotograf. Kristin
sjekker hvem som sender info til pressen i etterkant.
Vedtak: Punktene tas til etterretning.

Sak 88/ 16: Valgkamp 2017 (V)
Dialogmøte for valgkampstrategi den 29.10 var vellykket.
Vedtak: Innspillspunktene fra dialogmøte godkjennes og sendes på vegne av fylkesstyret ut
til alle lokallag til orientering og innspill. Det inviteres samtidig til nytt møte i forlengelse av
samlingen lørdag den 26.11.

Sak 89/16: Organisasjon og rolleforståelse i Fylkeslaget (D)UTSATT
Dette er en drøftingssak for fylkesstyret i Hordaland. I samband med veksten og
profesjonaliseringen av organisasjonen vil det være behov for avklaring av roller i
organisasjonen. Fylkesstyret bør se på mulighetene for en god utvikling og drøfte noen
tanker omkring både arbeidsområder, rolleavklaringer mellom organer og ønsker om
fremtidig organisering, arbeidsform og ikke minst ambisjon.

Sak 90/16: Orienteringssaker (O)
1. Grønn Ungdom - Alexis informerte:

GU har hatt verveuke forrige uke. Høyt engasjement - større enn noensinne. Landsmøte i
GU neste helg. Holder på med LM forberedende møte sender 6-7 representanter. Flere
aktive medlemmer.
Fortsatt litt i prosess å fordele ansvar mellom GU Hordaland - administrativ enhet og GU
Bergen - aktivitetsansvarlige
Noen omrokkeringer i styret i GU Hordaland - en av talspersonene trekker seg. Foreløpig
går de inn for ledermodell og Øyunn innstilles som leder frem til årsmøtet.
2. Lokallags informasjon
Kristin og Natalia informerte om videre planer for lokallagsbesøk og samling for tillitsvalgte
og folkevalgte 26.11.
3. Evaluering av programhøringsprosessen - Utsatt.

Sak 91/16: Møteplan 2017 (O)
Planlagte neste møter er:
5.12
14.12 ( om nødvendig)
9.01
6.2

Sak 92/16: Ymse
Orientering fra Natalia.

