HORDALAND
Referat fra e-post votering Fylkesstyret
Votering gjort i tidsrommet: 28-29.april 2017
Sak 27/17 LM delegater
Sak 22/17 B. ble utsatt frå sist fylkesstyremøte 13.3:

A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland
I sak nr. 7/17
C. Valg av Landsmøtedelegater ble det gjort følgjande vedtak:
“Valgkomiteen har gjort et grundig arbeid med å finne en fordeling av 21 delegater ut fra
by/land, kjønn, aldersspredning etc og uten å velge navngitte kandidater. Saken ble
debattert. 5 forslag ble innlevert. Disse falt til fordel for å delegere avgjørelsen om fordeling til
det nye fylkesstyret. Fylkesstyret skal ta stilling til de innleverte forslagene. Vedtatt ved
alminnelig flertall.”
Debatten gjekk omkring fordeling av vara plasser slik at desse skulle være mest
representativ for fylket og alle lokallag i tillegg til vara plasser. .
Vedtak: Utsettes til neste styremøte når vi har de ulike forslagene tilgjengelige. Frem til neste
møte sendes det ut forespørsel til alle lokallagene som ikke har delegater på landsmøtet om
å foreslå kandidater fra sitt lag.
Merknad fra Svein-Martin: Til neste møte må vi få heile saksfremlegget skriftlig i innkallingen.
---------------------Årsmøte mottok endringsforslag til fordelinga og oversendte disse til styret.
Her er innspillene som kom på årsmøte:
1.

“Fjell og Sund slås sammen for å oppnå delgat til LM”- Tommy Hufthammer

2. “Det er ingen avgrensning på vara frå kvar kategori”- nr.4

3. Årsmøte søker valgkamputvalget kr. 15.000 totalt til delvis dekking av årsmøte
kostnader (LM kostnader-red.) for 1 observatør frå kvart lokallag som ikkje er
representert med delegat.” - nr. 4

4. “Det åpnes ikkje for sammenslåing av lokallag i forhold til listen over delegater til LM”S.T. Nygård
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5. “Det utarbeides en nummerert varaliste. Hvis en kvote får forfall både fra sin
representant og sine valte varaer hentes vara fra denne listen. De øverste plassene
på denne lisiten fordeles til lokallag som ikje har egen delegat kvote. Disse
lokallagenes innsendte forslag prioriteres i forhold til lokallagets størrelse”. - Kristin
Hammerås
6. “Framlegg: Os 1, Kvam 1, Askøy 1, Meland 1, Sunnhordland 1, Voss 1”- Vidar Sætre
Vedtak gjort i AU 27.3.17:
1.  AU innstiller til fylkesstyret følgende vedtak på fordeling av delegater:
Forslag 4 : FOR- (Då faller forslag 1 og 6).
Forslag 5: FOR. AU innstiller positivt på ei felles nummert varaliste der alle lokallag som
ikkje har delegat får et delegat på varaliste, rangert etter medlemstall. Dette blir
tilsammen 16 stykker.
Forslag 2: Avslått (då vi går inn for nr. 5)
Forslag 3: FOR. AU meiner at vi kan sende søknad til VU til handsaming. ( Dette vil bety
vi kan dekkje utgifter for observatør frå dei 16 lokallag som ikkje har delegat kvoteopptil totalt kr.15.000,-)
2. AU vil støtte valkomitèens originale innstilling til Årsmøte. AU vurderer det slikt at forslag om
sammenslåing må ha blitt spilt inn i tidlig fase til valkomitèen.
3. INFO BREV: Så snart fylkesstyret har vedtatt fordelingen, sendes infobrev ut til alle
delegater og vara med alle møtedaoter/ reisepåmelding på skjema mm.
4. MØTER: Dato førebuande møter LM settes til:
●

Praktisk første møte- ope for å delta på Hangouts. Saksliste: Val av delegasjons leiar,
orientering om program,voteringsorden mm.: onsdag 19.4 kl. 19.00-21.00 i Lodin Lepps
gate

●

Hoved forberedende delegasjonsmøte til LM er sundag 7.mai 12.00- 18.00 i Lodin
Lepps gate.

Voteringsresultat:
Det var 10 stykker om voterte med 1 forfall frå styret. Dermed telles Kåre sine stemmer som
vara.
Faste styremedlemmer: Natalia, Knut, Per, Linda, Sebastian, Jan, Svein-Martin
Vara: Kåre, Eline, Aslaug, Malin
Avstemningen viste:
1. FOR 9/ Imot 1
2. FOR 10
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3. FOR 9/ Imot 1
4. FOR 9/ Avholdande 1
Vedtak:
1.  Fylkesstyret vedtar AU sin innstilling til vedtak på fordeling av delegater:
Voteringsorden:
Forslag 4 : FOR- Då faller forslag 1 og 6.
Forslag 5: FOR.
Forslag 2: Faller (då vi går inn for nr. 5)
Lokallaga som skal ha vara plass (jamfør oversikt pr. 31.12.16) er:
1 Fjell
2 Kvinnherad
3 Bømlo
4 Lindås
5 Stord
6 Vaksdal
7 Sveio
8 Fusa
9 Sund
10 Austevoll
11 Austrheim
12 Radøy
13 Samnanger
14 Masfjorden
15 Tysnes
16 Odda

2. Fylkesstyret vedtar Forslag 3 : “Årsmøte søker valgkamputvalget kr. 15.000 totalt til delvis
dekking av årsmøte kostnader (LM kostnader-red.) for 1 observatør frå kvart lokallag som
ikkje er representert med delegat.”
3. Fylkesstyret vedtar valkomitèens originale innstilling til Årsmøte på faste delegater og antall
vara. (For listen pt. sjå her.)
4. Dato førebuande møter LM 2017 settes til:
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●

Praktisk første møte- ope for å delta på Hangouts. Saksliste: Val av delegasjons leiar,
orientering om program,voteringsorden mm.: onsdag 19.4 kl. 19.00-21.00 i Lodin
Lepps gate

●

Hoved forberedende delegasjonsmøte til LM er sundag 7.mai 12.00- 18.00 i Lodin
Lepps gate.
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