FYLKESSTYREMØTE Hordaland MDG, 29.05.2017
Bergen, 29.05.2017
hordaland@mdg.no

HORDALAND
Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 5/17
Tid:
Mandag, 29.05.2017, kl 17:00-19.00
Sted: 8.etg. Wigandgården, Bergen
Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt.
Tilstede med stemmerett: Per H. Svae, Knut I Børgesen, Jan Sortland, Linda Rykkje
Møtende vara med stemmerett: Tom Charles Johnsen
Uten stemmerett: Kristin Hammerås (til kl 18.00)
Forfall: Tom Sverre Tomren, Sebastian Aakre, Stina Nordbak, Natalia A. Golis, Svein-Martin
Stenseth

Saksliste
Før møtet
●

Runde rundt bordet.

38/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
A.
B.
C.

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent
Referent: Linda Rykkje

39/17 Godkjenning av referat

Referater godkjennes og legges ut på heimesida fortløpende etter styremøter. Det er likevel
behov for å formelt godkjenne siste referat her. Referater.
Vedtak: Godkjent

40/17 Valgkamp 2017

VU jobber jevnt og godt, med faste møter. Flyere, bannere og telt er bestilt. Det har blitt
arrangert to samlinger for frivillige med ca 60 ulike deltakere, tilbakemeldes som bra og nyttig.
Arbeider med å tilrettelegge for besøk av Arild Hermstad ut i lokallagene. Er invitert i flere
debatter og arrangementer, bl.a. NRK.
Renate Nedregard er ansatt som kommunikasjonsansvarlig frem til valget, samarbeider med
Mediegruppen som jobber bra. Jens Pette Grini Pedersen er ansatt som frivillig-koordinator.
Det har blitt sendt ut ca. 30 brev til bedrifter om de vil bidra inni valgkampen i bytte mot eit
foredrag av 1. kandidaten. Lite respons fra bedrifter.
VU sine møtereferater ligger her. Neste møte i VU etter LM er 30.5.
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MDG valgkampstrategi bør gjøres bedre kjent for styret og utad- den ligger HER.
Fylkesstyret har mottatt notat frå mediagruppen og VU. Denne omhandler drift av bl.a FB
siden til MDG Hordaland og hjemmesiden frem til valget 11. september. Notatet finnes HER
Leder anbefaler at styret godkjenner overføring av redaksjonelt ansvar til Valgkamputvalget.
MDG Hordaland er vår spissa kommunikasjonskanal utad og skal dermed ha en klar, tydelig
profil. Dette er nødvendig av to grunner:
1. Tidsstyring - når skal postene ut.
2. Kvalitetssikring - sørger for at postene holder kvalitet og er i tråd med vårt
overordnede valgkamp budskap.
Dette vil innebære at det er kun Svein-Martin som redaktør, de med operativt ansvar i
mediagruppen og kommunikasjonsansvarlig Renate Nedregård som kan poste på siden.
Andre i fylkesstyret, fylkestingsgruppen og lokallag kan forberede saker, men disse skal
godkjennes og postes av mediagruppen. Dette må orienteres om utad til alle som har tilgang
til siden.
Videre drøftet styret øvrige medieflater som Twitter og nettsider, samt avisinnlegg.
Vedtak:
1. Fylkesstyret godkjenner at Mediagruppen, ledet av kommunikasjonssjefen, har ansvar
for poster på MDG Hordaland sin FB, Twitter og nettsidene side frem til valget
11.september 2017. Det redaksjonelle ansvaret har Svein Martin Stenseth, med operativ
hjelp fra mediagruppen.
2. Styret ber om at avisinnlegg på vegne av MDG Hordaland skal godkjennes av
Mediegruppen.
3. Fylkesstyret ber om at dette kommuniseres ut til alle lokallag og fylkestingsgruppa for
god samordning fremover.
4. Styret tar ellers notat til orientering.
Merk: Dette vedtaket tas inn i VU sitt notat.

41/17 LM 2017

Vel gjennomført Landsmøte på vegne av Hordaland MDG og gratulerer med vedtatt program!
Sentralt vil sende ut egen evaluering av møte, men det er behov for Hordaland å gjøre det
samme på vegne av både delegater, observatører og lokallag. Dette bør inkludere både
planlegging, formøter, reise og logistikk, oppfølging av delegasjonsledere, trivsel i alle ledd,
saksgjennomgang, mm.
Vedtak.
1. Fylkesstyret utarbeider evalueringsskjema som sendes ut til alle
delegatene/observatører i fylket. Ansvar: Jan og Natalia. Frist: innen 15.6.
2. Det blir skrevet en helhetlig evalueringsnotat basert på tilbakemeldinger. Denne skal
behandles i styret.
3. Fylkesstyret ber om at oversikt over fylkeslagets økonomiske utgiftene knytt til LM blir
presentert i neste møte.

42/17 Landsstyremøte juni 2017
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Sakslisten til LS møte ligger vedlagt i Innkallingsmappa her. Saken vil bli gjennomgått på møte.
For Hordaland møter LS rep. Natalia, Knut melder forfall.
Vedtak:
LS representanten bes ta med seg følgende vedtak og signaler fra fylkesstyret inn til møte i
Oslo 9-11 juni 2017: Fylkesstyret merker seg mange gode saker og saksinnlegg. Lurer litt på
om regnestykket ift saken om NTP er riktig.

43/17 Lokallags oppfølging

Fast sak på sakslisten. Informasjon fra lokallags oppfølging. Oversikt her i exel oversikt.
Lokallags-kontaktperson: styret drøftet hva kontaktpersonen skal/bør gjøre.
Vedtak:
1. Ny informasjon tas til orientering.
2. Mandat lokallags-kontaktperson: Å ha kontakt, hva fylkesstyret kan hjelpe med,
samt å skrive et lite notat i exel-oversikten.

44/17 Orienteringer
●
●
●
●

Orientering frå GU: utgikk
Orientering frå Fylkestingsgruppa: utgikk
Oppgavefordeling i styret: utgikk
Sommeravslutning: Minner om Sommeravslutning på Bien 16 juni! Meld dere på og
start sommeren med futt, fart og fest!

45/17 Eventuelt
●
●
●
●

●

Forslag neste møte i august: 14.8
Styremøte i juni utgår
(Viktig alle møtedatoer blir lagt ut på hjemmesiden og på Google kalenderen for å
unngå møtekollisjon og til info! Dette tar lederen på seg!)
Nytt fylke styreseminar. Vedtak: dette utgår. Styret ber om at VU innkaller til et
fellesmøte mellom styret og valgkamporganisasjonen tidlig i august, bør samstyres
med neste fylkesstyremøte
Innspill på E16. Saksinnlegg fra Tom Charles, saken ble drøftet.
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