Referat fra Fylkesstyremøte i MDG Hordaland
Møte nr. 11- 2016

Tid:

Onsdag 14. desember 2016
Kl. 17.30 - ca. 19.30
Stad: 8 etg., Wigandgarden, Bergen
Tilstede:
Med stemmerett: Svein Skotheim, Janne Bruarøy, Stina Nordbak, Per Svae, Tommy
Hufthammer, Knut Børgesen, Natalia Golis
Uten stemmerett: Kristin Hammerås, Tom Sverre Tomren
Referent: Kristin Hammerås
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Godkjent med ny sak til ymse: Styret bes om å behandle søknaden fra
Kvinnekonferansen v/Randi Amundsen.
Sak 101/16: Valgkampbudsjett 2017 og godkjenning av lønn 1.kandidat
Sist fylkesstyremøte ble det gjort følgjande vedtak:
Vedtak:
Valgkamputvalget består av: 1. kandidat Arild Hermstad, Fylkesleder,
Valgkampsekretær. I tillegg en kommunikasjonsrådgiver/leder av
kommunikasjonsgruppen, en operativ koordineringsleder med god tilknytning fra Bergen
MDG. Leder trivselsgruppe med god tilknytning til Grønn Ungdom)
Organisasjonsstrukturen for valgkampen blir ellers som beskrevet i den tidligere vedtatte
valgkampstrategien.

Budsjett:
Fylkesstyret skal legge frem budsjett for årsmøte 18.2.17. I denne vil hoveddelen av
budsjettmidlene gå til gjennomføringen av valg 2017.
Det er nå naudsynt å avgjere godtgjørelse/ lønn til 1.kandidaten for de månedene han skal bidra
i valgkampen. Det er fylkesstyret som skal vedta denne delen av Valgkampsutvalgets (VU)
budsjett, grunnet habilitet. Videre får VU mandat til å legge frem budsjett for valgkampen.
Forslag fra 1.kandidaten selv er på eit nivå som er kr. 480.000
Per orienterte om budsjett og midlene vi har til rådighet til valgkamp.
1. Foreløpig er rammebudsjettet til VU kr 630 000.’
Av disse settes det av et beløp til frikjøp av førstekandidaten, og det gis mandat til fylkesleder å
inngå en kontrakt i inntil fem måneder.
2. Det vil koste 90 000 kr å øke fylkessekretærens stilling til 100 % i 4,5 måneder.
3. Bystyregruppen i Bergen vil ansette en person i 30% til media og kommunikasjon.
4. Natalia vil bli frikjøpt fra fylkestingsgruppen med 10 000 kr mnd.
Vedtak:
1.Det settes av et beløp på 630 000 kr til valgkamp i Hordaland MDG sitt utkast til budsjett 2017
som legges frem for årsmøtet.
2 Av disse settes det av et beløp for avlønning av 1. Kandiaten, og det gis mandat til fylkesleder
å inngå en kontrakt.
3. Fylkeslederen skal forholde seg til de nasjonale retningslinjene omkring a
 nsettelser og
godtgjørsle.
4. Resten av budsjettet disponeres av VU, men styret forelegges et foreløpig budsjettoppsett på
møtet etter nyttår. Fylkesstyret gir VU mandat til å prioritere midlene slik de mener gir best
resultater.
5. Fylkesstyret vil, i samarbeid med VU, og de andre organ i fylket jobbe videre for å skaffe mer
midler til valgkampen.
b) sammensetning av valgkamputvalget:
Diskusjon rundt sammensetning av VU.
Viktig å få med Bergen MDG aktivt inn i valgkampen helst også en med inn i VU
Vedtak:
Fylkesstyret tar til etterretning at de tre oppnevnte medlemmene av VU jobber med å finne
kandidater til ledere de tre oppnevnte undergruppene.
Det er ønskelig at det legges frem forslag til kandidater på møtet 9. Januar.
Enstemmig vedtatt
Merknad: Fylkestyret har som intensjon at fylkesekretæren er i 100% stilling i valgkampen.
Sak 102/16: Årsmøte 2017

Oppsummering av status
Tommy informerte: Fjell MDG har vedtatt å sponse et 15 min teaterinnslag fra teatergruppen
som holder til i lokalene.
Vedtak:
Til neste styremøte må vi ha klar kandidater til valgkomiteen og til vedtektskomiteen som skal
nedsettes.
AU klargjør et forslag til kandidater før møtet 9. januar.

Sak 103/16: Landstyret 2017
Oppsummering frå møte frå LS representanten.
Natalia og Knut orienterte.
Sak 104/16: Orienteringer
Sak 105/16: Ymse
- Søknad frå GK ang. Likestillingskonferansen.
Forslag til vedtak:
MDG Hordaland støtter arrangementet med 20 000 kr.
Arrangementskomiteen oppfordres til til å få arrangementet ut i media på en måte som gagner
MDG Hordaland i

