FYLKESSTYREMØTE Hordaland MDG, 18.10.2017
hordaland@mdg.no

HORDALAND
Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 8/17
Tid:
Onsdag, 18.10.2017,  kl 17.00 – 20.15
Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Innkalla:

Faste medlemmer og vara
Tilstede med stemmerett:
Natalia A. Golis, Svein-Martin Stenseth, Per H. Svae, Knut I Børgesen, Jan Sortland, Linda
Rykkje, Stina Nordbak
Forfall: GU, TS Tomren, Kristin Hammerås

Før møtet:
●

Runde rundt bordet

58/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Vedtak:
A.
Innkalling: Godkjent
B.
Saksliste: Godkjent
C.
Referent: Linda Rykkje

Sak 59/17 Godkjenning av referat (V)

Referater godkjennes og legges ut på hjemmesiden fortløpende etter styremøter. Det er likevel
behov for å formelt godkjenne siste referat her. Her er link til alle referater.
Vedtak: Godkjent

Sak 60/17 Valgkomitè 2018- fremdrift og status (O)

Sjå også sak 52/17 om utarbeidelse av felles retningslinjer for valkomitèarbeid i begge fylket for
nominasjons- og programkomitè.
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Kort orientering v/Natalia: valgkomiteen er startet med sitt arbeid.

Sak 61/17 Årsmøte 2018 (O)

Knut og Eline er godt i gang med planleggingen.
Per har forespurt booking av Amalie Skram, etterspør svar.

Sak 62/17 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane/ Hordaland 2020 (V)
Fylkestingsvalget 2019 går vi til valg for det som skal bli en ny region på Vestlandet. Dette
innebærer mange spennende muligheter og ikke minst forpliktelser. MDG Hordaland og MDG
Sogn og Fjordane må igangsette en god dialog omkring sammenslåingsprosessen av
fylkeslagene snarest råd. Første arbeidsmøte ble avholdt den 12.10 mellom fylkene, med begge
talspersonar Sogn og Fjordane og leiar og nestleiar i Hordaland. Link til fellesmappen, inkludert
referat er HER.

Kort orientering ble gitt om prosessen framover v/Natalia og Knut.
Fylkesstyret har mottatt brev fra Bergen MDG der lokallaget etterspør informasjon. Vedtak punkt
4 besvarer denne henvendelsen.
Vedtak:
1. Fylkesstyret understreker behovet for god kommunikasjon og at fylkesstyret er orientert
til enhver tid.
2. Det skal utarbeides, i tråd med mal til sammenslåing fra sentralt, en tentativ tidsplan og
møteplan for de to fylkeslagene som strekker seg frem til 01.01.2020 som inkluderer
valgkomitèarbeid, årsmøter, fusjonsmøte mm.
3. Det er fylkesstyrets intensjon å arrangere felles fylkesstyremøte innen årsmøtet 2018.
4. Fylkesstyret vedtar at referat, tidslinjer mm sendes lokallag og sentralt til orientering
fortløpende.
5. Fylkesstyret støtter at utkast til retningslinjer til valkomiteen sendes til
sentralt/fylkesstyret/lokallagene til innspel etter møte den 26.10., samt at retningslinjene
skal vedtas i begge fylkesstyrer i etterkant

Sak 63/17 Landstyremøte desember 2017 (V)

Neste LS møte er 1-3. desember. Fristen for å melde opp saker til behandling er 20.oktober.
Saker på meldes inn skriftlig til partisekretæren. Fristen for å sende inn fylkesmelding og
beretninger er 1.november. Endelig saksliste sendes ut med 2.innkalling 1.november. Sakspapirer
sendes ut med 3. innkalling 10. november, og kan da behandles på styremøte i november.
Årshjul for Landsstyret og LS-guide med oversikt over frister og saksgang; intranettet i.mdg.no.
Fylkesstyret bør etterstrebe å levere politisk sak til LS oftere. (Dette vil bli tatt opp som tema på
strategimøte).
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Jan Sortland har laget utkast som ble presentert og drøftet. Det kom flere innspill til endringer i
teksten.
Stortingsgruppa vil bli bedt om råd og innspel.
Forslag til vedtak:
1. Fylkesstyret støtter å fremje opp politisk resolusjon om ubåten på Fedje til LS.
Ferdigstilling av utkastet med endringer/ innspill fra møte sendes til styret til innspel/
endringsforslag innen 21.10 og skal vedtas på epost innen 29.10. Endelig sak sendes
sentralt innen fristen 1. November.
2. Natalia/Knut får ansvar for å skrive utkast til fylkesmelding. Sendes styret til godkjenning.

Sak 64/17 Sak til LS: Forslag om fagpolitiske utvalg og fagpolitiske
talspersoner i MDG (V)

Det har kommet inn et innspill til sak som skal opp til LS i desember. Her er Hordaland invitert til å
gi uttale eller innspill til endringer til framlegget før den meldes opp. Forslag til fremlegg
angående å opprette fagpolitiskeutvalg er HER og ligger i mappa til innkallingen.
Fylkesstyret drøftet forslaget og kom med både støtte og innsigelser. Støtte ble gitt til at
fagpolitiske utvalg kan være en god støtte i utarbeidelse av nasjonal partipolitikk. Innsigelsene
var bl.a. knyttet til at dette krever en utgreiing med mandat, hvordan velge fagområder,
talspersoner bør være folkevalgte/tillitsvalgt, dette kan bli sentraltstyrt og fordyrende i det
politiske arbeidet.
Fylkesstyret drøftet at fagpolitiske utvalg kan opprettes av landsstyret/sentralstyret, med et
konkret og tidsavgrenset mandat
Vedtak:
- Fylkesstyret støtter ikke forslaget om fagpolitiske utvalg og fagpolitiske talspersoner i
MDG, slik dette forslaget foreligger. Begrunnelse: Vi har tillitsvalgte talspersoner og
fagkomiteer kan opprettes ved behov av landsstyret, sentralstyret og stortingsgruppa.

Sak 65/17 Dialogmøte om kommunikasjon/ samarbeid mellom organene i
Bergen (D)
Orientering v/Natalia.

Leder i MDG Hordaland tok initiativ til å invitere inn til et dialogmøte 20.9. Møtte var talspersoner
til MDG Bergen, leder i Bystyregruppen i Bergen, dei to ansatte gruppesekretær og
fylkessekretær.  Hensikten med møte var å se på mulige bedre møteplasser/ samarbeidsformer
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og felles forventningsavklaringer.  Leder orienterte. Dette arbeidet fortsetter fremover og
inkluderer bistand fra sentralt. Saken ble gjort om til vedtakssak.
Vedtak:
Fylkesstyret støtter dette arbeidet. Fylkesleder holder styret oppdatert fortløpende.

Sak 66/17 Orienteringer (O)
-

Kort orientering om lokallagsoppfølging
Kort orientering om økonomisk status
Orientering fra Grønne Studenter: er startet opp på nytt, invitererte til ekstraordinært
årsmøte 17.11.17
Orientering fra Fylkestingsgruppen: kort info om aktuelle saker
Orientering fra Grønn Ungdom (utgikk)

Sak 67/17 Eventuelt
Neste styremøte: mandag 13.11
Referent Linda Rykkje
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