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Protokoll fra styremøte i MDG Innlandet 
Tid: 21.11.2019 17:00 

Sted: Fabrikken, Lillehammer 

Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin 

Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen 

Forfall: Ingen 

Saksliste: 

1. Konstituering av styret 

2. Oppgaver og ansvarsfordeling - hva ønsker de forskjellige å jobbe med. 

3. Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet. 

4. Årsmøte 2020 

5. Mulig kjøp av tjenester fra MDG sentralt. Fylkessekretær og regnskap.  

6. Eventuelt 

 

0 Møteledelse og saksliste 
Jon Lurås ble valgt til møteleder. Bård Uri Jensen ble valgt til sekretær for møtet. Jon Lurås 

og Anne Nielsen ble valgt til protokollunderskrivere. 

Det ble meldt tre saker til eventuelt:  

 Om samspill mellom MDG Innlandet, Grønn Ungdom og lokallag 

 Neste landsstyremøte 

 Møtekalender for styret 

1 Konstituering av styret 
De enkelte styremedlemmer var blitt tildelt sine roller i styret av stiftelsesmøtet, men 

varamedlemmer var bare valgt samlet. 

Styret tildelte hvert styremedlem personlig(e) vara, jf. vedtektene: De personlige 

varamedlemmene er nummerert. 

 For Jon Lurås: Suhur Lorch-Falk 

 For Tone Fjeldstad Holden: Grete Antona Nilsen, Rune Sviund 

 For Bård Uri Jensen: Knut Stian Olsen 

 For Kristin Swärd: Jomar Rønning-Volle, Yvonne Tonnaer-Christensen 

 For Anne Nielsen: Hedvig Marie Hoff Motzfeldt 

 For Torbjørn Dahl: Inge Bugge Knutsen, Gunnar Veastad 

2 Oppgaver og ansvarsfordeling 
Hvert styremedlem presenterte seg og sine tanker om egen rolle i styrearbeidet. 

Jon minnet om at hvert styremedlem forplikter seg til å sette seg inn i partiets etiske 

retningslinjer, som ligger på i.mdg.no. 
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Ifølge vedtektenes §5g forpliktes fylkeslaget av underskrift fra leder og ett annet 

styremedlem. 

Vedtak: Fylkeslaget forpliktes av underskrift fra leder og Bård Uri Jensen. 

Vedtak: Fylkeslagets bankkonto disponeres av leder og kasserer Kristin Swärd. 

Ifølge vedtektene er leder og nestleder fylkeslagets representanter på landsstyremøtet. 

Vedtak: Fylkeslagets formøte før landsstyremøtet skal være åpent for alle fylkeslagets 

medlemmer. 

Formøtet til landsstyremøtet vil være digitalt. 

Det ble foreslått at Anne følger opp medlemsregisteret. Styret kommer tilbake til fordeling av 

dette ansvaret. 

3 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet 
Vedtak: Fylkeslaget benytter Cultura som bankforbindelse. 

Stiftelsesmøtet gav styret i oppgave å utarbeide en modell som ivaretar geografisk spredning, 

jf. sak 9, F4. 

Jon og Tone tar tak i denne oppgaven. 

4 Årsmøte 2020 
Dato er vedtatt og er i henhold til eksisterende føringer. 

Generell diskusjon om lokasjon og kostnader. 

Innkalling til årsmøtet må være senest 8. januar; saksliste senest to uker før møtet. 

5 Mulig kjøp av tjenester fra MDG sentralt 
Diskusjon. Styret må ha en prosess på dette. 

6 Eventuelt 
Neste styremøte ble berammet til 11. desember; sakspapirer bør være klare til fredag 6. 

desember. 

Resten av eventueltsakene ble utsatt. 

7 Etter møtet 
Det er ønskelig at Grønn Ungdom dekker kostnadene for sine representanter på 

stiftelsesmøtet. Daniel tar dette opp med sin organisasjon. 

 

 

Jon Lurås Anne Nielsen 

Protokollunderskriver Protokollunderskriver 


