Innkalling fylkesstyremøte HORDALAND MDG, 09.01.2017

HORDALAND
Referat fylkesstyremøte 9.januar 2017
Tid:
mandag, 09.01.2017, kl 16:30- 21.00
Varighet: ca. 4,5 t med pause
Sted:
Wigandgården, 8 etg., Bergen
Tilstede: 1630 - 1900: Stina Nordbak, Knut Børgesen, Natalia Golis, Per Svae, Kristin
Hammerås, Tommy Hufthammer. 1700: Svein Skotheim.
Tilstede i tillegg under sak 5/17 Valkamparbeid 1900 - 2100: Randi Amundsen, Thor
Haakon Bakke, Fredrik Vikse, Hilde Sellevoll, Øystein Bønes, Joakim Myklebust.
Forfall: Janne Bruarøy, Alexis Skonnerud (GU)
Referent: Kristin Hammerås

Saksliste
Før møtet
●

Fellesmøte med styret i Bergen MDG starter kl. 19. Oppmøte kl. 18.30. Sjå eiga
dagsorden. Valgkamputvalget (VU- Arild/ Natalia/ Kristin) holder sin orientering kl. 19.
Fylkesleiar er ordstyrer.

1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)
Innkalling sendt 1 uke før. Saksliste utsendt forsinket.
Vedtak: Godkjent. Noen har ikke tilgang til dagsorden- dette skal passes på at alle får.

2/17 Godkjenning av referat (V)
Vedtak: Referat frå 14.12 godkjent.

3/17 Årsmøte 2017 (V)
A. Status pr. 09.01
Årsmøte 2017 forberedelsene går godt. Leder har vært i kontakt med Grønne Ordstyrere for
å avklare ekstern møteleder. Kjøreplan utarbeides i samarbeid med møteleder.
Årsmøtepapirer sendes ut med siste frist 28.1.17. 1. innkalling går ut laurdag 21.1.17.
Fjell MDG ønsker å disponere 15 min av programmet til et kulturelt innslag med
teatergruppen som holder til i lokalene vi bruker til årsmøtet.
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B. Vedtak sak
I henhold til vedtak i sak 102/16 innstiller AU på følgende medlemmer i følgende komiteer:
1. Valkomitè for 2017:
Det skal innstilles 4 representanter til valgkomiteen 2017 inkludert en representant fra GU.
Natalia har kontaktet de sittende medlemmene om de ønsker å ta gjenvalg. Har ennå ikke
fått endelig tilbakemelding.
Fylkesstyret kom med endel innspill til navn på folk til valgkomiteen. Natalia og evt. Kristin
tar kontakt med disse i løpet av uken.
Fylkesstyret innstiller på leder av valgkomiteen.
Fylkesstyret tar avstemning over valgkomiteens sammensetning på e-post når foreslåtte
kandidater er forespurt.
2. Val av LM delegater:
Delegatfordelingen etter innnstilling frå valkomiteen gir fylkesstyret ? delegater. Valg blir
delegert til det nye fylkesstyret. Valgkomiteen legger frem forslag til fordeling snarest.
Nøkkel blir lagt fram av valkomiteen.
3. Forslag til vedtektskomitè som presenterer forslag til nye vedtekter til årsmøte 2018:
1. Tore Bergum
2. Representant frå GU
3. Representant fra Bergen
Det er ønskelig at minst en av de to resterende representantene i vedtektskomiteen er
kvinner.
Det ble også diskutert om vedtektskomiteen skal ta opp lokallagenes vedtekter, men
fylkesstyret vil heller henvise lokallagene til å ta i bruk de nylig oppdaterte
standardvedtektene for lokallag som ligger her:
https://drive.google.com/file/d/0B1-UaW5OXzLZVm5FNkN2UXVQNUk/view

4. Regnskap 2016 og Budsjett for 2017
Per Svae somer kasserer la frem regnskapet for 2016.
Vedtak: Regnskapet godkjennes av et enstemmig fylkesstyre.
Kasserer la frem budsjettet for 2017:
Budsjettet er delt i driftsbudsjett og valgkampbudsjett. Valgkampbudsjettet disponeres av
Valgkamputvalget.
Vedtak: Fylkesstyret godkjenner forslaget til budsjett for 2017 med endringar. Merknad om
retting av tall for lønn til fylkessekretær, når presist beløp foreligger og retting av tall for
gavebeløp når presist beløp foreligger.
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5. Årsmelding
Forslag til årsberetning sendes til hele styret til godkjenning.
Vedtak: AU får mandat til å ferdigstille årsmøte innkalling sammen med fylkessekretær.

4/17 Lokallags oppfølging og medlemspleie (D)

Styret har tidlegare sett viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus på medlemspleie og
lokallagene. Kristin og Natalia fortsetter sin turne rundt omkring i fylket for å besøke alle
lokallag. Inkludert i dette er besøk på årsmøter og andre tilstelninger. Leder skal delta på
årsmøte til Bergen, Kvam og Os.
Medlemsverving og oppfølging av medlemmer bør være et særskilt fokusområde for styret
2017.
Natalia orienterte.

5/17 Valgkamparbeid 2017

VU har ansvaret for denne bolken. Det har vært 4 møter siden oppstart, inkludert
strategisamling i Kvam helgen før. Referater fra VU sine møter er her.
Styret i Bergen MDG var også tilstede under dette punktet. Se under tilstede i toppen av
dokumentet.
● Presentasjonsrunde
● Orientering om Valgkamputvalget, arbeid, planer, organisering fra Arild Hermstad/
Natalia Golis/ Kristin Hammerås:
○ Hovedsakene for valgkampen 3 saker vedtatt av LS: Livskvalitet, Grønt
Næringsliv og Respekt for matfatet.
○ Mål om 5 - 6 % oppslutning og god stemning i valgkamp teamet. Gjerne
valgkamparrangementer som viser vårt særpreg.
○ Målgrupper og virkemidler må samordnes
○ Økonomi - fundraising vil bli nødvendig for å skaffe flere midler.
○ Målrettet i forhold til hvem vi henvender oss til - (parsellhage entusiaster i
Fløyen, beskytte Hordnesskogen i Fana osv. )
○ 95% av velgerne kan godt være uenige med oss.
○ Presentasjon av tall og statistikk om velgere og valg fra Terje Sørensen
○ gøy å se antall velgere - hvor mange stemmer eller prosent?
○ Fokusere på hva vi har oppnådd i bystyret og kommunestyret.
● Tilbakemeldinger:
○ Bra jobbet organisatorisk at folk kan melde seg til innsats allerede nå.
Utlysninger som er åpne.
○ Viktig at f.eks. bystyret vet hva som kan fremheves i valgkampen av saker
som kommer opp i bystyret - viktig å ha et godt samarbeid - gjerne møter
med VU og bystyregruppen for å avtale satsningssaker.
■ rusplan
■ Nasjonal Transportplan - hva er vi for - hva er vi mot?
■ Bybanen
■ Ringvei Øst
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Vi trenger flere strukturerte møtepunkt mellom bystyret i Bergen og VU og
også de andre folkevalgte i fylket. Fylkesleiar vil følge dette opp.
Lage oversikt over fagresursser som kan bidra som rådgivere for
listetoppene. (exel /trello/?)
Fare for at vi blir for moralistiske for å styre folks liv. Hvordan kan vi snu dette
til noe positivt? Må ikke bli pekefingerpartiet.
Globale saker er også viktige - verdivalg - vise frem våre verdier på en positiv
måte.
Viktig å tenke strategisk i forhold til timing av saker, utdeling av materiell osv.
Egne saker kan vi uttale oss gjerne ganske spisset om.
Konfliktsaker - bør ha oversikt over hva som er blitt vedtatt i ulike
kommunestyrer hvis vi f.eks. blir beskyldt for å ikke ha politikk på alle
områder.
8 mars/likestillings markering valgkamp markering i forbindelse med
likestillingskonferansen.
Vi kan arrangere egne debatter med våre tema - sette agenda i valgkampen.
Med idé for alle lokallagene å arrangere lignende ting.
Konkrete eksempler på våre saker - f.eks grønt næringsliv/grønne
arbeidsplasser.
Hvordan ser Bergensstyret for seg sin rolle i valgkampen?
○ Ringe medlemmer?.
○ Viktig med skolering! - da er det lettere å snakke med fremmede.
○ Bergens kontoret kan gjerne være samlingspunkt for valgkamp
organisasjonen. Kan gjøre det lettere å bruke folk sine kunnskaper
hvis man har felles møteplass.
○ Trello - er bra for at alle skal ha oversikt over hva valgkamputvalget
jobber med f.eks.
○ Bydeler - kan lokallaget utarbeide oversikt over nøkkelsaker i
bydelene og spille inn ?
○ Viktig å vise at man setter pris på alt som blir gjort av frivillige stort og
smått. Skape god stemning i gjengen. Trivselsgruppen sentral. Passe
på at ikke noen blir utbrent, gi ros, gi pauser.
○ Ha rom for impulsive og artige hendelser som f. eks. pynting av
busskur - overskuddsprosjekter.
○ Vi trenger grafikere og muligheter til å lage proffe visuelle uttrykk for
sakene våre.
○ Vi trenger debatt opplæring for fleire enn topp kandidater.
○ Husk å bruke valgkampen også til organisasjonsbygging internt.

6/ 17 Evaluering av partisekretær (V)

Brev frå Eline Vigre frå den nasjonale valgkomiteen:
Da sittende partisekretær, Lars Gaupset, har meldt at han er motivert for og ønsker å stille
til gjenvalg, ønsker valgkomiteen å involvere organisasjonen og invitere dere til å komme
med innspill/evalueringer som dere mener er viktige for at valgkomiteen skal kunne gjøre
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en helhetlig vurdering av hans kandidatur.
Dette skjemaet blir sendt til lokallag, fylkeslag, Grønn Ungdom, Grønt Kvinnenettverk,
kontrollkomiteen og landsstyret. I tillegg blir det sendt til nåværende og forrige sentralstyre,
samt ansatte i parti- og stortingssekretariatene i perioden. Organene kan velge å svare
samlet og/eller individuelt. Svar sendes til eline.vigre@mdg.no med FRIST: 13.01.
Svarene vi får inn er strengt konfidensielle, og vil kun bli sett av komiteens medlemmer som
er underlagt den strengeste taushetsplikt. Ønsker du ikke å sende innspillet ditt skriftlig,
kan du ringe valgkomiteens leder Eline Vigre på tlf 92684821 eller andre medlemmer av
komiteen hvis du heller vil det.
Lars Gaupset vil likevel motta en konstruktiv, generell/samlet og anonymisert
oppsummering av tilbakemeldingene vi får inn.
Valgkomiteen gjennomførte i høst en undersøkelse hvor organisasjonen gav
tilbakemeldinger på hvordan partisekretær rollen oppfattes i dag, og hvordan det er
ønskelig at den er i fremtiden. Dette har resultert i et dokument som legges ved her. Det er
viktig å understreke at dette dokumentet ikke inneholder absolutte krav til partisekretær,
men er en ønskeliste fra organisasjonen.
I hvor stor grad har du tillit til sittende partisekretær og den jobben han gjør i dag.
Utdyp/forklar.
1. Hvilke konstruktive tilbakemeldinger mener du det er viktig at Lars får, for å videreutvikle
arbeidet som partisekretær ved et eventuelt gjenvalg?
2. Hva er din anbefaling til valgkomiteen angående en eventuell innstilling av Lars som
partisekretær for de neste to årene?
Vedtak: Fylkesstyret melder tilbake at de har hatt tillit til sittende partisekretær. Fylkesstyret
har samtidig tillit til at valkomiteen innstiller den beste kandidaten. Alle medlemmer
oppfordres til å melde direkte til valkomiteen annen informasjon/ anbefalinger/
tilbakemedling om de ønsker.

7/17 Orienteringer (O)
●
●
●
●
●

Informasjon frå fylkestingsgruppa
Nasjonal programslipp 16.1 og frist for endringsforslag til LM 1.3, nasjonale valg av
bl.a partisekretær, LS møte saker i mars og LM forberedelser
Informasjon frå GU
Tidslinje/ årshjul oppdatering
Evaluering av nominasjonsmøte

8/17 Møteplan vår 2017

Følgende datoer foreslås til møtedatoer 2017:
13.02- Slutføring av årsmøte planlegging og styre evaluering.
06.03- Første møte med nytt styre. Konstituering.
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9/17 Ymse
●

Møtetidspunkter og hyppighet (utsatt til nytt styret)

Vel møtt!
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