Referat: Fylkestyremøte i MDG Hordaland
Møte nr. 7/ 2016

Tid: Mandag 12. september kl.16.45- 20.30
Stad: 8 etg. Wigandgården, Bergen
Tilstade med stemmerett: Natalia Golis, Per Hjalmar Svae, Tommy Hufthammer, Håkon
Opedal, Stina Nordbak, Joakim Myklebust, Knut Børgesen.
Uten stemmerett: Kristin Hammerås
Forfall: Tom Sverre Tomren, Svein Skotheim, Janne Bruraøy
Referent: Kristin Hammerås

Sak 60/16: Godkjenning av innkalling
Vedtak:
1) Innkallingen godkjent.
2) Fremtidige innkallinger sendes ut til lokallagene til orientering.

Sak 61/ 16: Godkjenning av innkalling

Natalia: Vi kan få besøk av….
Kommentar til sakslisten: P
 er: Ikke relevant med besøk på styremøtet fra...
Vedtak: Godkjent med merknader - vi ønsker ikke besøk av… siden det er mange saker på
sakslisten til dette møtet, og vi trenger hele møtetiden til å komme igjennom sakslisten.

Sak 62/16: Orienteringer

Sjå vedlegg for notat til orienteringer.
1. Status for årsmøteplanlegging (se sak 71/16 for vedtak om dato)
Vi ønsker å ha årsmøtet den vestlige delen av fylket, for eksempel Askøy, Fjell eller Sund.
Tommy undersøker mulige lokaler og steder for årsmøtet.
Valgkomiteen begynner sitt arbeid nå. Natalia har jevnlig kontakt med dem. De satte pris på
at fylkesstyret har kommet med innspill til delegatberegning for LM
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2. GU
Håkon orienterte: Se notat fra innkallingen.
GU Hordaland valgte nytt styre på sitt årsmøte 3.september: Talspersoner: Håkon og Øyunn
fortsetter som talspersoner. I tillegg er det valgt 4 faste styremedlemmer: Sebastian Teigen
Nygård, Alexis Skonnord, Anne Nystad og Siri Astri Frøysnes Modahl. Varaer: Pauline
Tomren, Berit Marie Hepsø og Mikael Pedersen
Regionssamling for GU Hordaland blir til våren før MDG sitt Landsmøte.
3. Fylkestingsgruppa
Natalia orienterte:
Saker under arbeid og som kommer:
- Arbeider med skolebruksplanen. Forslag som innebærer at mange distriktskoler blir
lagt ned. Har hatt godt samarbeid i opposisjonen.
5. september ble alle berørte lokallag invitert til møte om dette. lite respons, kun ett
innspill fra Os.
- Regional plan for Areal og Transport er neste store sak.
- Budsjettarbeidet begynner også nå. Fylkestingsgruppa vil også i år ha felles
budsjettfremlegg med Venstre.
- Ringvei Øst bør opp

4. Nominasjonsprosessen/nominasjonsmøtet:
Nominasjonsprosessen går sin gang.
Rasmus vil komme på nominasjonsmøtet og vil prate i omtrent 10 min.
Tommy orienterte om at det er fullt i kulturhuset på Straume 26. november, men plass på
Sotra kino på Sartor senter. Kinoen koster 8000 kr for 4 timer. Det blir for dyrt for oss.
Vi venter opp til 200 personer til nominasjonsmøtet.
Vedtak: Vi ønsker å bruke Amalie Skram VGS. i Bergen til nominasjonsmøtet. Per
undersøker mulighetene for dette.
5. AU arbeidet:
AU fungerer bra. Har hatt to møter siden sist fylkesstyremøte. Referatene er tilgjengelig på
google drive. Her er linken til mappen.
Fylkesstyret må gi tilbakemeldinger på saker i referatene hvis de har kommentarer/andre
innspill.

Sak 63/16: Program høyringsprosessen
Høyringsprosessen til MDG sitt nye program er godt i gang. Ansvarleg for arbeidsgruppene
er fordelt og Bergen har lagt opp til ein flott seminarserie. AU har behandla framdrifta i 2
møte. Per og Joakim vil orientere og det vises til vedlegg frå 2 AU møte.
Vedtak: Høyringsprossessen er godkjent. Enstemmig.
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Det er kommet inn en god del innspill fra gruppene, både som mail og som svar på
spørreskjemaet.
Petter Espeland har tatt på seg å sy de innkomne forslagene sammen til et førsteutkast som
sendes ut til lokallagene 15. september. Kristin sender denne ut til lokallagene sammen med
en beskrivelse av den videre prosessen og hva som forventes av dem nå.

Sak 64/16: Valkampsarbeidet
Det har vært innledande valkampsseminar søndag 4.9 hjå Svein Skotheim. Dei som møtte
var Joakim, Svein, Tommy, Øyunn og Per. Sjå oversendt notat. Ber styret førebu ei drøfting
omkring vidare prosess og innhald.
Fylkesstyret drøftet notatet fra Drange.
Følgende innspill til endringer ble diskutert.
- Det ønskes en ledergruppe bestående av for eksempel: Valgkampens
kampanjeleder, valgkampkoordinator, 1. kandidat og kommunikasjonsansvarlig.
- Ny gruppe inn i VU: Toppkandidat med rådgiver: som fokuserer på å få
toppkandidaten inn i debatter, samlinger osv, bistår med forberedelser til debatter ol.
Samarbeider tett med resten av VU.
- Overlate til frivillig koordinator gruppen når man sender ut skjema til medlemmene
om å melde seg som frivillig. /evt. utlyse leder/sentrale stillinger nå eller snart.
- En ny gruppe inn under operativ koordineringsgruppe som jobber med skolering.
- Forslag om at Valkampsmålet er å få inn et direktemandat.
- Forslag: % satsen utsettes til neste gang. Det % tallet brytes ned til hvor mange
stemmer dette betyr i fylket og de ulike kommunene i fylket.
- Tillegg: Gjennomføre en valgkamp der alle medlemmene er ivaretatt og gitt mulighet
til å delta.
Vedtak: Valgkampstrategien vedtas som den ligger nå og bearbeides med innspillene som
kom under møtet.
Prosessen videre:
- En teaser sendes ut til lokallagene nå om at prosessen er i gang.
- Frem til neste fylkesstyremøte - notatet fra Drange konkretiseres av en
redaksjonskomite bestående av Knut, Natalia, GU rep og Kristin.
- Etter 24. oktober (neste fylkestyremøte): valgkampstrategien sendes ut til alle
lokallag offisielt for tilbakemeldinger (høringsprosess).
- Fellesmøte for hele fylket om valgkampstrategien i november.
Vedtatt enstemmig.

En plangruppe for frivilligaktiviteten nedsettes:
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Arbeidet med koordineringen og mobiliseringen av frivillige i valgkampen startes av Håkon,
Kristin og Stina. Øyunn blir også forespurt om å delta i denne gruppen.
Vedtatt enstemmig.

Sak 65/16: Lokallags oppfølging
Natalia og Kristin er i gang med å besøke alle lokallaga i fylket. Natalia og Kristin orienterte
kort. Sjå også vedlegg, Lokallagsstatus.
Vedtak: Orienteringen taes til etterretning.

Sak 66/16: Forholdet mellom fylkestyret og fylkestingsgruppa
Dette er ein pågående drøfting mellom fylkestyret og gruppa. Styret ved Natalia og
gruppeleder Tom Sverre Tomren arbeider med eit forslag til innstilling på korleis dette skal
formuleres.
Vedtak: Denne saken løftes til AU som tar ansvar for videre fremdrift siden den har blitt
utsett over flere møter nå.

Sak 67/16: Grønt Bokmøte i Bergen/ Askøy 3.11.16

Det har vært dialog med Svein Hammer, forfatteren bak boka Grønt Politikk. Han reiser
rundt i heile landet og halder foredrag kring boken. Det er nå bestemt han kommer til
Hordaland i november. Han skal vitja Bergen og Askøy før han reiser vidare til Rogaland.
Det er Bergen og Grønne Studenter som står for organiseringen.
Vedtak: Hordaland MDG legger ut for besøket med inntil 1500 kr og bidrar med dette med
en del av utgiftene i lag med Askøy/ Bergen MDG/ Grønne Studenter. Resten skal Rogaland
MDG/ Stavanger faktureres for.
Enstemmig vedtatt.

Sak 68/16: Facebook siden til MDG Hordaland

Driften av FB har vi behandla i styret fleire gongar siden i vår. Dette er noe eg vurderer vi må
fortsette med. Gjeldande mediaplan har tydelig retningslinjer, og notat skrevet for bruk av FB
sida er basert på korleis vi skal nå ut til fleire både i haust, og på veg inni ein valkamp i 2017.
Det blei oppretta ei So-Me gruppa for Hordaland MDG sin hovedside for å auke aktiviteten
og ikkje minst profesjonaliteten. Det har gitt gode resultat.
Det har likevel vært litt usikkerhet kring mandat og redaksjonell innhald. I samband med
dette har AU vedtatt følgende på sist AU møte:
Vedtak frå AU Sak 12/2016: Facebook
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I situasjoner hvor det oppstår uenighet om hva som skal postes på Hordaland MDG sine
facebooksider er det behov for en redaktør som tar avgjørelsen.
AU beslutter at fylkessekretær har det daglige redaktøransvaret for facebook, og fylkesleiar
har det endelige redaktøransvaret.
Vedtak:
1. Fylkestyret beslutter at fylkessekretær har det daglige redaktøransvaret for MDG
Hordaland sin Facebook side, og fylkesleiar har det endelige redaktøransvaret. I
henhold til vedtatt medieplan.
2. So-Me administratorer for lokallagssider i fylket og andre interesserte medlemmer
inviteres også til å delta i i SoMe Hordaland gruppa. Vi sender ut informasjon om
dette i neste nyhetsbrev som går til alle medlemmer.

Sak 69/16: Kartlegging av rollen som Partisekretær
Valgkomiteen nasjonalt har satt i gang arbeidet med innstillingen for LM 2017. I 2017 er det
følgende organer og roller som de skal innstille på: Partisekretær, Sentralstyre, Internasjonal
kontakt, internasjonal vara og internasjonalt utvalg, Grønt, Kvinnenettverk, Kontrollkomité.
I første omgang ønsker de å kartlegge rollen som partisekretær. Det finnes per i dag ikke en
detaljert beskrivelse av hva rollen som partisekretær innebærer. I kartleggingen ber de
derfor om innspill på:
- En beskrivelse av hvordan rollen som partisekretær utføres i dag (etablert praksis).
- Rollen som partiet ønsker at partisekretæren skal/bør være de neste to årene.
Dette betyr at de i første omgang IKKE ber om en vurdering av sittende partisekretær. Dette
vil komme senere i prosessen.
Denne kartleggingen vil vi gjennomført i følgende organer/verv: Fylkesstyrene. Sentralstyret,
inkludert AU og IK, Sekretariatet, Kontrollkomiteen, Grønt, Kvinnenettverk, GU, GS,
Stortingsgruppa
På bakgrunn av tilbakemeldingene vil valgkomiteen utarbeide et sett med kriterier. Dei har
oversendt eit skjema med spørsmål som de ønsker svar på innen 01.10.16.
Vedtak: Fylkesstyret takker for invitasjonen til å gi innspel. Fylkestyret har tillit til at
Landsstyret og sentrale organer tar gode avgjørelser i denne saken og overlater prosessen
til dem.

Sak 70/16: Ringveg Aust
Jamfør dialogen omkring fylkesstyret og politiske saker så er det behov for å løfte debatten
om Ringveg Aust opp. Dette er ein drøftingsak der eg ber fylkesstyret vurdere prosess og
korleis partiet kan samarbeide med Bergen, lokallag og fylkestingsgruppa.
Vedtak:
Fylkesstyret oppfordrer bystyregruppen i Bergen, fylkestingsgruppen og andre folkevalgte
som ønsker å koble seg på, til å møtes for å diskutere bl.a Ringveg Aust og
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Cruisestrategien. Dette med tanke på å komme frem til et omforent forslag som kan brukes
under valgkampen.
Vedtatt enstemmig.

Sak 71/16: Årshjul

Det er behov for å gå igjennom og revidere årshjulet jevnlig for at den skal kunne brukes
som eit aktivt verktøy
Innspill til årshjulet:
Det er mulig tidspunktet for årsmøtet - 4. februar er for tidlig siden det betyr at lokallagene
må ha sine årsmøter innen 10. januar for å kunne sende inn innspill til sakspapirene til
årsmøtet.
Kristin ser på datoene og sjekker mulige konsekvenser av å sette årsmøtedatoen senere.
Gir innspill til neste styremøte.
Vedtak: Fylkestyret godkjenner årshjulet pr. 12.9. med tillegg om innspillet om årsmøtedato.

Sak 72/16: Ang. arbeidet med fordelingsnøkkel for Landsmøtedelegater
fra Hordaland.
Valgkomiteen avgjør den endelige fordelingen, men fylkesstyret er behjelpelig med å utrede
mulige måter å fordele delegater for Hordaland. Stina Nordbak arbeider med dette fra
fylkesstyret. Orientering frå Stina og Natalia om prosessen så langt.
Vedtak: Fylkestyret tar orienteringen til etterretning. Endelig forslag til fordelingsnøkkel,
som kan oversendes valgkomiteen bør være ei styresak 24.oktober.

Sak 73/16: LS møte 23.9

Sakspapirene er sendt ut for landstyremøte som er i Oslo 23 september. Leiar og
LS-representant vil orientere om sakslista, innkomne forslag og førebels innstilling. Jamfør
vedtak i revidert budsjett våren 2016, dekker nå nasjonalt reise og opphald for to frå kvar
fylke. Det betyr at vara kan stille som observatør.
Vedtak:
Resolusjon om RV7:
Fylkesstyret ber landsstyrerepresentanten be om at resolusjonen ikke blir behandlet.
Hvis resolusjonen blir behandlet vil fylkestyret be representanten om å stemme mot.
Resolusjon om industrihamp:
Fylkesstyret støtter resolusjonen.
sak 74/16: Ymse
Ingen saker meldt.
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