MDG HORDALAND


Referat FYLKESSTYREMØTE 05/18
Tid: Onsdag 23.5.2018, kl 16.30 - ca 20.00
Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen
Tilstede: Natalia, Stina, Jan, Knut, Svein-Martin, Thor Håkon og Tom Sverre.

SAKSLISTE:

Sak 47/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)
Forslag til vedtak:
A.
Innkalling: Vedtatt
B.
Saksliste: Vedtatt
C.
Referent: Svein-Martin Stenseth
Utfall: Innkalling, saksliste er godkjent. Referent er Svein-Martin Stenseth.

Sak 48/18 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 er link til alle referater.
Forslag til vedtak:
Referat godkjennes
Utfall: Referatet er godkjent.

Sak 49/18 Orienteringer (O)
●
●
●
●
●

TIlbakemelding fra Landsmøte
Orientering fra leder om varslingssak
Status quo i Bergen Bystyregruppa
Orientering fra Grønn Ungdom v/ Leon
Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Natalia og Tom Sverre Tomren

Sak 50/18 Sammenslåingsprosess Vestland MDG(V)
Saksordfører: Svein Martin
Dette er siste FS før møtet med Sogn og Fjordane MDG, derfor har fylkesstyret behov for å
diskutere ein rekke ting.
Utkast til saksliste for felles fylkesstyremøte ligg HER.
Møtestad: Førde
Dato: Søndag 17.06.18
Praktisk om reise:
-

Kven køyrer?
Kortid reiser vi?
Møtestad for avreise.

Drøftingar vi må gjere oss før møte:
● Leiarmodell
● Representativt årsmøte
● Samansetning av styret, kvoteringsreglar
Praktiske konsekvensar etter fellesmøte:
● Kristin er ute i permisjon, og vikaren Jeanett Wahlberg skal ta over 1. september. Er
dette nok tid for å arrangere stifting- og nominasjonsmøte, må vi ha ekstra ressurser?
Forslag til vedtak:
Ingen vedtak.
Punkta skissert over ble diskutert.
Blir med: Natalia, Thor Håkon, Jan, Knut, Svein-Martin
Har bil: Thor Håkon, Natalia og Knut
Avreise 10:00
Møte fra 13:00 - 18:00
Tilbake i Bergen 21:00

Sak 51/18 Landsstyret 1-3 juni 2018 (V)
Saksordfører: Natalia

Dette er siste fylkesstyremøte før landsmøte 1-3.juni.
Fylkesstyret går gjennom følgende saker og ber om innspill.
Link til sakene er HER.( De ligger i mappen for Fylkesstyremøte 05/18 OBS! B-saker til
behandling: Landsstyret har mottatt tre saker som er ført som B-saker: Valgkampstrategi,
nasjonalt kortprogram til kommune- og fylkesvalget og mål for listestilling. (Dette vil vi
bruke mest tid på på dette styremøte). Dette innebærer at innholdet i disse sakene ikke vil
publisert i det offentlige referatet. LS-representantene kan like fullt videresende sakspapirene og
diskutere innholdet i sakene med andre tillitsvalgte- som til fylkesstyret.
Forslag til vedtak:
1. Hordaland Fylkesstyre vil komme med følgende merknader til valgkampstrategi: Er
skeptisk til første avsnitt i fortellingen og mener denne må omformuleres.
2. Hordaland Fylkesstyre støtter å ha en Nasjonal Kortprogram til valgkampen 2019 med
følgende merknader: Vi må ha fokus på at dette må være lett for lokallag å bruke. Og det
må inneholde konkrete punkt som “ikke legge ned skoler” eller “mindre måling på VGS”.
3. Listestilling:
4. Sakstalspersoner: Vi har folk som er dyktige nok til å gjøre denne jobben og som ikke er
i LS eller SST, men hvordan de eventuelt blir valgt til talspersoner må være en grundig
og demokratisk prosess.
UTFALL: Det ble ikke gjort vedtak.

Sak 52/18 Suppleringsvalg Nominasjonskomitè Vestland (V)
(UTSATT grunnet en varslingssak som kan resultere i øvrig behov for
supplering)
Grunnet medlem i komitèen Diane Berbains utmeldelse av partiet, så trenger det å gjøres et
suppleringsvalg for å ha et fulltallig .
Listen som ble levert til Årsmøte fra valgkomitèen besto av flere navn enn det ble valgt (7
istedenfor 5) . Derfor er det mulig å supplere derfor basert på valkomitèens sitt arbeid.
Tilbakemeldingene fra arbeidet i komitèen tilsier at det bør suppleres med ekstra krefter- og jeg
vil råde til at vi supplerer derfra.
Slik komitèen er nå:
Faste medlem:
Tommy Hufthammer
Suzanne M. Rødseth
Jan Sortland
Mark Taylor
Liv Løken
Gøran Johansen

Varamedlem:
(Utgår)Diane Berbain
Kjell Magne Fagerbakke
Martin Malkenes
( Sogn og Fjordane mangler 1 vara)
Nominasjonskomitèen blir supplert med Erik Reitan, Bergen.
Listen blir da slik:
Faste medlem:
Tommy Hufthammer
Suzanne M. Rødseth
Jan Sortland
Mark Taylor
Liv Løken
Gøran Johansen
Varamedlem:
Kjell Magne Fagerbakke
Martin Malkenes
( Sogn og Fjordane mangler 1 vara)
Erik Reitan
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret vedtar at Erik Reitan blir oppnevnt til vara i nominasjonskomiteen, og Diane
Berbain blir strøket fra varalista.
Utfall: Vedtatt

Sak 53/18 Handlingsplan 2018/2019 og Media Strategi(V)
I arbeidet med en ny handlingsplan frem til sammenslåing- se her. Hovedfokusområder er
skissert i utkastet med hovedvekt på skolering, listestilling og media/ leserbrev kompetanse.
Hordalands Media Strategi er her.
Parallelt vil det jobbes med målsettinger for lokallagene, kommunestyregruppa og for
fylkestingsgruppa. Fylkesstyret skal på best mulig måte sikre og forsyne lokallagene med god
nok støtte, skolering og tilstedeværelse.
Bakgrunn:
Som bakgrunn til saken om mediestrategi kan man ta en titt i denne mappen hvor det er samlet
ymse mediestrategier i MDG.

https://drive.google.com/drive/folders/1x_49c71EMNpGwau8CGfQdxFQms8s9u8M?usp=sharin
g
Forslag til vedtak:
UTFALL: Saken ble utsatt.

Sak 53/18 Skoleringskurs 2018 (V)
Hordaland arrangerte skolering på Kvamskogen i april.
For å sikre at flest mulig er med på både konfliktforebygging kurs mm bør det arrangeres igjen.
Rogaland har tatt initiativ til å arrangere på høsten. Dato er pt. 19-21.10.
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret vil inngå et samarbeid med Rogaland for skolering i oktober. Fylkessekretær og
Natalia er kontaktperson for Rogaland MDG for å bistå program og logistikk.
UTFALL: Vedtatt

Sak 54/18 Grønt kvinnenettverk sin kontaktperson i Hordaland
MDG
Saksordfører: Thor Haakon
Vedtakssak
Bakgrunn:
Etter forslag fra fylkesleder, som hadde gjort sonderinger blant aktive kvinner i partiet, ble Janne
Bruarøy valgt til kontaktperson for Grønt kvinnenettverk (GK) i fylkesstyremøtet 14.3.18. Fra
sakspapirene den gang:
Fylkesleder har hatt kontakt med flere som har vært engasjert i Grønt Kvinnenettverk
Hordaland. De har internt organisert seg med en uformell leder. De har gjennomført en flott
8.mars feiring og fortjener all honnør. I dialog med de, er Janne Bruarøy spilt inn som deres
ønskede representant for GK Hordaland.
Jeg vurderer det viktigst, og i samråd med GK nasjonalt ved leder, at hen er engasjert og
brenner for saken- og trenger ikke nødvendigvis sitte i fylkesstyret som fast styremedlem.
Det er likevel forventa at hen har god kommunikasjon med fylkesstyret og fylkessekretær
omkring samarbeid, arrangement, kurs mm.
Det er utarbeidet et notat som beskriver hva arbeidsoppgavene kan bestå i, heretter omtalt som
"mandatet". Det er GK nasjonalt som har laget dette.

I dette møtet ønsker fylkesstyret å lande hva denne rollen skal bety i Hordaland og hvordan vi
skal jobbe sammen for å fremme formålet.
Diskusjon:
Hvordan organisere GK sitt arbeid i Hordaland (og Sogn og Fjordane)
I diskusjonen i styremøtet 14.3 kom det frem et behov for å formalisere og tydeliggjøre ting i
større grad. “Grønt Kvinnenettverk Hordaland” er et uformelt nettverk uten formelle valg og
medlemslister, og det er ulike meninger om hvordan man kan best organisere aktivitetene
knyttet til tematikken GK jobber med. En skillelinje er for eksempel om man skal forsøke å la
likestillingspolitikken gjennomsyre alle deler av organisasjonslivet (ved å fokusere på dette
f.eks. på ordinære årsmøter m.m) eller å lage egne lokallag av GK. Leder av GK nasjonalt har
de siste årene argumentert for det førstnevnte, men meningene er delte.
Hvordan operasjonalisere mandatet
Mandatet legger opp til et bredt spekter av aktiviteter og virkemidler for å holde
likestillingsspørsmål levende i fylkene/lokallagene, alt fra åpne møter og politiske verksted til
systematisk påvirkning mot nominasjon- og valgkomiteer (se mandatet under for mer
informasjon). Med tanke på status i lokallagene og fylket kan det argumenteres for at man først
og fremst bør legge seg på minimumsnivå for å sørge for at i hvert fall et par ting blir gjort
systematisk. Samtidig bør gode initiativ alltid applauderes, og det må være mulighet for mer
spontane tiltak som kan skape engasjement og være dagsaktuelle, for eksempel relevante og
aktuelle åpne møter.
Forslag til vedtak:
1. I Hordaland MDG skal likestillingsspørsmål være på agendaen på samtlige formelle
arenaer og møter, det gjelder ikke minst årsmøter, nominasjonsmøter og programmøter.
2. Grønt Kvinnenettverk sin kontaktperson i Hordaland - for styreåret 2018-19 Janne
Bruarøy - prioriterer i dette året å fokusere på programarbeid, nominasjons- og
valgkomitearbeid og for starten på 2019, 8. mars-arrangementer der det er aktuelt. I
tilknytning til programarbeid kan virkemidler for eksempel være leserinnlegg og åpne
møter.
3. GK nasjonalt skal utarbeide notater på programarbeid og for nominasjonskomitene.
Disse vil sendes til fylkesstyrene og deretter distribueres innad i organisasjonen. Det er
GK-kontakten sin rolle å spesielt holde fokus på disse i styrearbeidet, men alle har
ansvar for å løfte det på aktuelle arenaer hvor de måtte delta i partisammenheng.
UTFALL: Vedtatt
Vedlegg: Mandatet
GK-kontakter
Grønt kvinnenettverks (GK) overordnede mål er å fremme likestilling og kvinners posisjon i
samfunnet. GK-styret nasjonalt ønsker en GK-representant i i hvert fylke. Med denne
representasjonen kan de sørge for at likestillingsspørsmål holdes levende i alle fylker og at
dette spres til lokallagene.

Hva fylkeskontakten til GK skal:
Fylkets GK-kontakt er et bindeledd mellom det nasjonale GK styret og lokale nettverk i fylkene.
En GK-kontakt sprer informasjon fra nasjonalt og ut til medlemsmassen og visa versa.
Det er positivt om GK-kontakten får til en lokal samling i løpet av året og/eller sørger for at MDG
deltar på lokale 8. mars arrangement, men det viktigste er at GK-kontakten deltar på
fylkesstyremøtene, og bidrar til at fokuset på likestilling holdes ved like i fylkeslag og
fylkeslagets arbeid med lokallagene. GK-kontakter i nabofylker kan gjerne samarbeide om
regionale arrangement. Om mulig kan fylkets GK-kontakt arrangere møteplasser for kvinnelige
partimedlemmer for nettverksbygging og deling av politiske erfaringer og utfordringer. Det kan
for eksempel være en kveldssamling, et kurs, en hyttetur med grønt påfyll eller annet. GK-styret
vil bistå med forslag til samlinger, møter og temaer. GK styret kan også bistå med innledere og
bakgrunnsmateriale ved behov og kan i enkelte tilfeller bidra med økonomiske midler.
Aktivitetsnivået til de ulike GK-kontaktene vil selvsagt variere avhengig av kapasitet og lokale
behov. Men en målsetting er at nettverket skal bidra til rekruttering, kunnskapsutvikling,
skolering, nettverksbygging og politikkutvikling av likestillings- og kvinnepolitikk både nasjonalt
og lokalt.
GK sentralt holder oversikt over de aktivitetene som fylkeskontaktene har arrangert og deler
informasjon om arrangement med andre GK-kontakter slik at erfaring og kompetanse spres.
Etter hvert kan denne oversikten spres til alle fylkene og bli en idebank til inspirasjon rundt om.
GK sentralt - GK-Styret
Landsmøtet velger GK sitt styre. I GK sitter det inntil 9 styremedlemmer. GK er representert i
Landsstyret og bruker denne representasjonen til å rette fokus mot likestillingspolitikk og føre
statistikk på kjønnslikestilling. Det er første gang i år at GK forsøker å ha et systematisk nettverk
der GK er representert i alle fylkesstyrer. Årlig arrangeres det en nasjonal samling i regi Grønt
Kvinnenettverk. Det er ønskelig at GK-kontaktene deltar på denne. Her vil GK-kontakten bli
kjent med GK-kontaktene i sine nabofylker, GK-styret og få faglig påfyll og inspirasjon til
hvordan det kan jobbes med likestilling i organisasjonen og med likestillingspolitikk.

Sak 55/18 Møteplan vår 2018 (V)
Vi må sette møteplanen for høsten. Her er ei liste over
17.juni søndag
16. juni
20. juni tirsdag

Fylkesstyremøte med Sogn og Fjordane + evt. Sommeravslutning
Os og Fusa fusjon (gratulerer)
FS 06/18 juni

FS 07/18 august
FS 08/18 september
FS 09/18 oktober
FS 10/18 november
FS 11/18 desember

Sak 56/18 Eventuelt
Møteevaluering.

