HORDALAND
Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 6/17
Tid: Mandag, 14.08.2017, kl 17:00- 19.20
Sted: Partikontoret Lodin Leppsgata 2, 5 etg., Bergen
Tilstede faste medlemmer med stemmerett: Natalia A. Golis, Knut Ivar Børgesen, Jan
Sortland, Per Hjalmar Svae, Svein-Martin H Stenseth, Linda Rykkje
Vara med stemmerett: Eline A. Haakestad
Tilstede uten stemmerett: ( Første 30 min) Kristin Hammerås, Arild Hermstad, Mona
Høgli, Jens Petter Grini Pedersen
Forfall: Stina Nordbak , Tom Sverre Tomren

Saksliste
Før møtet
●
●

Felles møte med VU (20min)
Runde rundt bordet

46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
A.
Innkalling: Godkjent
B.
Saksliste: Godkjent

47/17 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

48/17 Valgkamp 2017 (O)

Valgkampen er i høygir modus etter sommaren. Oppfordrer alle styremedlemmer til å lese
VU sine møtereferater som ligger her.
Per Hjalmar fører fortløpende rekneskap i tråd med budsjettet. Foreløpig er midlene større
enn budsjettert.
Vi har pt 981  medlemmer. 30 nye medlemmer siste tiden, og vi får stadig flere.
Vedtak: Tatt til orientering. Styret bemerker at vi er veldig fornøyd med VU sitt arbeid og
organiseringen av valgkamparbeidet.

49/17 Valgkomité arbeid: Innspill til Nominasjonskomité/
Programkomité
Raskest mulig bør vi annonsere behov for innspill til nominasjonskomite og programkomite
til 2018. Det går varsel med formell henvendelse til at valgkomite starter sitt arbeid. Det
savnes en oversikt over tidsfrister og arbeidsoppgaver, samt ansvarsforhold (hvem gjør hva,
når tid), forslag om at det skal inn i årshjulet. Valgkomiteens arbeid både i fylket og i lokallag
må struktureres og det må lages en instruks. Det ble drøftet hvordan fortsette initiativet til
frivillig og medlemmer, gjerne invitere til møter, skolering. Under denne saken ble det også
drøftet sammenhengen mellom instrukser som lages og den pågående revideringen av MDG
Hordalands vedtekter, her må fylkesstyret bidra med koordinering.
Vedtak.
1. Fylkesstyrets leder kontakter valgkomiteen, som offentlig (FB/epost) inviterer inn alle
til å komme med innspill til kandidater til nominasjonskomite og programkomite  for
fylkes- og kommunevalg, i tillegg til nytt styre. Tidspunkt etter valget.
2. Fylkesstyret tar ansvar for å arrangere valgkomitè- skolering felles med lokallaga.
Tidspunkt i oktober. Samarbeid med sentralt.
3. Fylkesstyret arbeider videre med organisasjonsbygging og organisasjonsdokumenter

50/17 Møteplan høst 2017
-

Onsdag 27.9.17 kl 17-21
Onsdag 18.10.17 kl 17-21
Mandag 13.11.17 kl 17-21
Mandag 11.12.17 kl 17-21

-

Sak til neste møte: avtale heldagsmøte i høst
Møtekalender i google, MDG Hordaland og på hjemmesida

51/17 Eventuelt
●
●

Kjøring til skoledebatter
Orientering fra Per Svae og dialog om MDG fylkesstyrets rolle i valgkamparbeidet.

Referent: Linda Rykkje

