MDG HORDALAND
Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 4/18



Tid: Onsdag 23.4.2018, kl 16.30 - ca 20.00
Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen
Fremmøtte:
Karina Reigstad, Knut Børgesen, Natalia Golis, Thor Haakon Bakke, Svein-Martin Stenseth,
Kristin Hammerås (fylkessekretær)
Forfall:
Stina Nordbak
Leon Torgersen (Grønn Ungdom)
Referent: Thor Haakon Bakke

SAKSLISTE:
Sak 45/18 Orienteringer (O)
Saken ble flyttet først.
●

Orientering fra Grønn Ungdom v/ Leon

-

Natalia orienterte på vegne av Grønn Ungdom. God stemning i Grønn Ungdom om
dagen. Leder (Øyunn) flytter til høsten?

●

Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Natalia og Tom Sverre Tomren (Info om arbeid
med distriktspolitisk samling i april og innspill til nasjonal valgkampstrategi 2019
under arbeid. 30.4 er det møte om regionsreform.)

-

Natalia orienterte om den distriktspolitiske samlingen. Les mer om
“Stugudalsmodellen” (sett inn lenke her). Dette spilles videre i organisasjonen
(Landsstyret og Sentralstyret). Anbefalt lesning for alle!
Kommer et åpent møte om regionreform med initiativ fra fylkestingsgruppen vår i nær
fremtid.

-

●

Orientering fra leder om ymse

-

Orientering om Grønt Kvinnenettverk: Lite aktivitet på denne fronten i Hordaland per
nå. Styret jobber videre med dette.
Orientering om situasjonen i Bergen.

-

Signert 23.4. 2018
Kristin Hammerås

Svein Martin Stenseth

Sak 36/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Vedtak:
A.
Innkalling: Vedtatt
B.
Saksliste: Vedtatt
C.
Referent: Thor Haakon

Sak 37/18 Godkjenning av referat (V)
Referatet godkjennes og legges ut på hjemmesiden fortløpende etter styremøter. Det er
likevel behov for å formelt godkjenne siste referat. Her er link til alle referater.
Vedtak:
Referat fra forrige styremøte godkjent.

Sak 38/18 Overføring av signatur og prokura
Fylkesstyret må stadfeste hvem som har signatur og prokura for fylkeslaget.
Vedtak:
Fylkesstyret i MDG Hordaland gir Natalia Golis(leder) og Knut Børgesen (kasserer) signatur
og prokura rett, hver for seg.

Sak 39/18 Fylkessekretær 2018/2019 (V)
Saksordfører: Natalia
Parallelt med utlysning og tilsetting av vikar for fylkessekretær er det nødvendig å gå
gjennom arbeidsoppgavene til fylkessekretæren og prioritere de.

Her er prioriteringene:
Oppdragstaker v/fylkessekretær (se punkt 1.4) skal yte bistand av administrativ og
organisatorisk
karakter for oppdragsgiver, heretter kalt bistanden. Videre beskrivelse av bistanden:
⬜ Utarbeide budsjett og bistand med budsjettstyring
⬜ Løpende bilagsføring og økonomirapportering
⬜ Rapportering til SSB og andre aktører
⬜ Forberedelse og gjennomføring av medlemsmøter, kurs o.l. (f.eks årsmøter)
⬜ Besvare henvendelser til fylkespartiet (e-post og telefon)
⬜ Oppdatering av nettsider og sosiale medier
⬜ Utsendelse av nyhetsbrev til medlemmer
⬜ Etablering av nye lokallag og oppfølging av lokallag (inkludert reisevirksomhet)
⬜ Koordinere arbeid med listestilling
⬜ Planlegging og koordinering av valgkamp
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⬜ Andre kampanjer utenom valgkamp (f.eks verving, listestilling)
⬜ Utforming og produksjon av materiell
⬜ Andre oppgaver spesifikt for fylkeslaget, se vedlegg 1
Vedtak:
Tas til etterretning med innspill som fremkom i møtet.

Sak 40/18 Sammenslåingsprosess Vestland MDG(V)
Saksordfører: Svein Martin
Arbeidet med sammenslåingsprosess går videre. Det vil være nødvendig for Hordaland å ta
større ansvar for fortgang i det formelle og møteinnkalling mm.
Det er nødvendig å ta et møte i Førde før sommeren. Knut har laget utkast til saksliste. HER.
Vedtak
:
1. Styret ved Svein Martin jobber for at det blir et fysisk møte i Sogn og Fjordane
søndag 17. juni.
2. På mai-møtet til fylkesstyret landes den endelige sakslisten. Ansvar: Svein Martin.

Sak 41/18 Evaluering av skoleringshelg for Rogaland, Hordaland og
Sogn og fjordane 13 - 15. april på Kvamskogen (O)
Saksfører: Kristin
Regnskapet
Vedtak:
1. Restbeløpet kan fordeles mellom Rogaland og Sogn og Fjordane fordelt på antall
deltagere. Kristin forhører seg med dem. Om svaret er negativt dekker Hordaland
MDG restbeløpet.
2. Forøvrig tas evalueringen og regnskapet til orientering.

Sak 42/18 Landsmøte 2018 (V)
Landsmøte avholdes 11.-13. mai 2018 utenfor Oslo på Fornebu.
MDG Hordaland er nå påmeldt med 21 delegater og 6 observatører. Liste over delegater
mm er her. Det er laget en mappe med all info- den er her.
Det er innkalt til 2 formøter og arrangeres felles reise. Det er laget innmeldingsskjema til
innspill og lagt opp til inkludering på FB side og til medlemmene pr e-post. Slikt vil
medlemmene vite hvem delegatene er og kan direkte kontakt med de.
Søndag 6.mai er det gjennomgang av alle sakene. Link til sakspapirene er HER.
Styret bes drøfte sakspapirene.
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Til oppfølging:
- Natalia tok notater underveis i møtet med innspill fra styret, disse tas med videre til
neste delegasjonsmøte.
Vedtak:
-

Styret tok dette til orientering.

Sak 43/18 Landsstyret
Saksordfører: Natalia

1-3 juni 2018 (V)

Sak 44/18 Møteplan vår 2018 (V)
Datoer vedtatt:
16. april mandag
Fylkesstyremøte (flytta til 23.4)
28. april lørdag
Strategisamling for fylkesstyre
- Ørnahaugen 45, 5144 Fyllingsdalen.
- 11.00-16.00
- Praktisk info:
- Parkering på parkeringsplass ved veien.
- Stina og Natalia sender ut utkast til handlingsplan asap.

23. mai onsdag
Fylkesstyremøte (siste før LM og LS)
- Dette skjer.
12. juni tirsdag
Fylkesstyremøte MÅ flyttes
- Dette flyttes til 20. juni.
xxxxxxxx
Fylkesstyremøte med Sogn og Fjordane
16. juni
Os og Fusa fusjon (gratulerer)
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Sak 46/18 Eventuelt
-

Status på referat sendes ut per e-post min en uke før fylkesstyremøte.
Sakspapirer skal sendes ut min. 1 uke før, og er tilgjengelig i mappene til enhver tid.
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