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HORDALAND
Referat: FYLKESSTYREMØTE 13.2. 2017
Tilstede: Natalia Golis, Knut I. Børgesen, Øyunn Stokkeland Kåset, Svein Skotheim, Birger
Berntsen, Per Svae, Janne Bruarøy.
Tilstede uten stemmerett: Kristin Hammerås, Arild Hermstad
Forfall: Stina Nordbak, Tommy Hufthammer
Tid:
mandag, 13.02.2017, kl 17:00-20.00
Varighet: 3 timer
Stad:
8 etg., Wigandgarden, Bergen

Saksliste
Før møtet
●
●

Arild Hermstad orienterte om VU sitt arbeid og la frem nytt mål/ strategi
kl.17.00-18.15
1. innkalling var sendt første gang 24.januar/ 2.innkalling sendt 5 dager før.

10/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)
A. Innkalling
Godkjent med merknad - Øyunn er nå vara for Alexis som er GUs representant. Hun må
legges til e-post listen for fylkesstyret.

B. Dagsorden
Godkjent

11/17 Valgkamp 2017 (V)
Valgkamp utvalget (VU) ved Arild, Kristin og Natalia presenterte oppdatert og revidert
framlegg til valgkampstrategi, status på supplering av VU og tidsplan framover. Det har vært
bra aktivitet og fremdrift i VU. Referater fra møtene finnes her.
Generell dialog kring strategi og arbeidet i VU.
Diskusjon om mål og virkemidler:
- Medlemsverving er også viktig - valget er en anledning til å bygge organisasjon. Man
må spørre folk om å bli medlem når man møter dem på stand osv.
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Virker viktig å få valgkampleder på plass for å få topp effektivitet i
valgkampinnspurten.
Slaget står i Bergen/Storbergen - Askøy, Sotra. De to siste i valgkamputvalget bør
derfor være fra Bergen.
Arild som leder? Kan være for mye - nok å være toppkandidat? Eller er det mulig at
det er han som får jobben med å skjære igjennom i teamet hvis det trengs?
Frivilligkoordinator - En har meldt seg allerede og er igang med å jobbe. Vi har flere i
kikkerten som mulige deltagere i gruppen. Dette arbeidet må fortsette.

Tre dokumenter som vedlegg til saken. De ligger i saksmappen til fylkesstyremøte her.
1. Tidslinje for Valgkampen
2. Mål og Virkemidler ( reviderte)
3. Status på VU og frivillige

Vedtak: Styret tar orienteringen til etteretning og har full tillit til at valkamputvalget jobber i
riktig retning. Styret ønsker lykke til med videre gjennomføring.
Birger orienterte om planer i forhold til skolering:
- Skolering for sentrale personer - medlemmer i aktivitetsgrupper og koordinatorer.
Dato 1 - 2 april.
- Skolering for lokallagstyrer og valgkampkoordinatorer i lokallagene: Dato 22 - 23.
april.
- Skolering for valgbod og standsfolk: et par ganger i mai og juni. Ukentlig i august og
september.
- Trenger penger - hva er budsjettet?

12/17 Retningslinjer valkomitè arbeid + LS saker
Det er visst seg både nødvendig og hensiktsmessig å bearbeide de nasjonale retningslinjer
for valkomitèarbeid og få fram et sett retningslinjer for godt valkomitè arbeid i fylkes- og
lokallag. Det vil parallelt være nødvendig å arrangere eit valkomite seminar, der alle
medlemmer innvalgt til valkomitèer i Hordaland er invitert. Leder har vært i kontakt med
partisekretær sentralt som har tilbudt seg til å delta på eit slikt møte i Hordaland. Dette vil ha
fokus på rolleforståelse, gjennomgang av godt komitè arbeid og struktur/ tidsplan. Se kopi
av de nasjonale retningslinjer/ konflikthåndtering i innkallingsmappa her.
Vedtak:
1. Fylkesstyre i MDG Hordaland ynskjer sak om retningslinjer for valgkomiteene i
fylkes- og lokallag meldt opp som LS-sak den 23-24.3.17.
2. Fylkesstyret ber leiar koordinere “Kurs i Valkomitè arbeid” for alle valkomitèer i
fylket.
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13/17 Styrets egenevaluering 2016 (D)
Eit styre bør alltid evaluere seg sjølv på enden av sin periode for å kunne ta til seg både
lærepunkter og områder man bør forbedre være oppmerksom på. Dette er ei drøftingssak
der det vil notert ned konkrete punkter og anbefalinger til neste styret. Opplegg
presenteres på møte. Ansvar: Leder
Punkter fra diskusjonen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Positiv utvikling styret gjennom året.
Vara bør innkalles til møtene.
Vi må passe på at folk ikke blir utbrent.
Samarbeidet med fylkestingsgruppen bør bli bedre.
Kan være en ide å ha noen konkrete mål for styrets arbeid
Mer arbeid kan delegeres til styremedlemmene.
Styrets fokus har bedret seg i løpet av det siste året.
Godt styreleder arbeid fra Natalia.
Styret er mer deltagende
Styret har lagt godt grunnlag for at valgkamputvalget kom igang med sitt arbeid
tidlig.
Bedre samarbeid med Bergen også i valgkampen.
God kultur og godt diskusjonsklima
Styremedlemmene kan godt få flere konkrete “bestillinger” på oppgaver.
Det var en god beslutning å ansette fylkessekretær i 60%
Hvordan kan fylkesstyret bidra politisk? Er dette en rolle for fylkesstyret? Bør
avklares
Hvor ofte bør vi møtes?
Fylkesstyret må få rutinemessige oppdateringer fra fylkestingsgruppen.
GU føler at de er blitt hørt og tatt hensyn til.

14/17 Lokallags oppfølging (O)
Fylkessekretær vil gi ei oppdatering på lokallags status, oppfølgingsbehov og besøk/
årsmøter som har vært/ skal gjennomføres i fylket. Dette gjelder i sær kommunikasjon og
samarbeid med Bergen MDG. Se vedlegg med full oversikt i mappen.
Natalia og Kristin orienterte om status.
Kristin lager et forenklet dokument som alltid er oppdatert i forhold til lokallagsstatus.
Det kan være en ide at styremedlemmene tildeles noen lokallag som de kontakter før
fylkesstyremøtene. Dette overlates til nytt fylkesstyre.

Side 3 av 4

Innkalling FYLKESSTYREMØTE Hordaland MDG, 13.02.2017
Hordaland, 07.02.2017
hordaland@mdg.no

15/17 Orienteringer
●

●

●
●
●
●
●

Programhøringsprosess: Planlagt forløp: Hordaland sender ikke inn endringsforslag
til programmet. Vi informerer om at lokallagene må sende inn endringsforslag innen
1. mars.
LM delegasjon og ledelse/ forberedende møter
○ Kristin sender ut innkalling til delegatmøte når alle delegatene er valgt.
GU
Fylkestingsgruppa
GS
Siste årsmøte detaljer/ behov
Større politiske saker som vil komme framover Vår 2017: Bybane/ Regional Areal- og
Transportplan

16/17 Ymse
●

Etter møtet
●

Legg første møtedato for det nye styret. Forslag: 6.mars 2017.

Vel møtt!
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