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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Protokoll fra styremøte 01-2020/2021 

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

Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen. 

 

Invitert: Varaer Hilde Amundsen, Grete Antona Nilsen, Knut Stian Olsen, Kristine Liodden, 

Stine Olsen og Jan Fadnes; fylkestingsgruppa Johannes Wahl Gran, Suhur Lorch-Falch, 

Sindre Sørhus; varaer for GUs representant. 

 

Tid: Onsdag 04. mars 2020 kl. 19:00 – 21:00.  

Møtet ble åpnet 19:00. Møtet ble hevet 21:20. 

 

Sted: Nettbasert: https://zoom.us/j/118048740 

tlf 239 60 588 med kode 118 048 740 

 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra forrige styremøte 

2. Sakspapirer for neste landsstyremøte 

 

Til stede: Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd, Anne Nielsen, Torbjørn Dahl, 

Bård Uri Jensen, Christoffer Tallerås (GU), Grete Antona Nilsen, Suhur Lorch-Falch, Kristine 

Liodden, Johannes Wahl Gran 

 

Forfall: Daniel Timiran Bloch 
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Saksliste 
01/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - V 

02/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

03/2020-21 Informasjon fra fylkestingsgruppa - O 

04/2020-21 Siden sist - O/D 

05/2020-21 Oppfølgingssaker fra årsmøtet - V 

06/2020-21 Økonomi - O 

07/2020-21 Saker framover - O/D 

08/2020-21 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021 - O/D 

09/2020-21 Utgiftsdekning LM - og prinsipp - V 

10/2020-21 Politikk - D 

11/2020-21 Eventuelt 

 

 

01/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av 

møtet - V 

 

Det var noen kommentarer til innkallingen: 

● Vi har gjentatte ganger trengt mer enn de avsatte 2 timene til styremøtene. Vi må 

kanskje vurdere å kalle inn til møter på 2,5 timer. Et alternativ er å ha oftere møter. 

● Det var debatt om en sak på epost i forkant av møtet. Dette kan være uheldig med 

tanke på debatten under møtet. 

● Det ble etterlyst informasjon i innkallingen om hvem som har forberedt saker til 

sakslista. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Jon Lurås velges til møteleder og Bård Uri Jensen til protokollfører. 

 

02/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

Protokollen ligger på https://innlandet.mdg.no/styret/ 

 

Det ble etterlyst et referat fra styremøtet 9. februar på websiden. Notater fra møtet er 

tidligere sendt ut til deltagerne; sekretær skriver referat og legger ut på websiden. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøte 22.01.2020 ble godkjent. 

 

03/2020-21 Informasjon fra fylkestingsgruppa - O 

Leder for fylkestingsgruppa orienterte. Se den skriftlige rapporteringen her. 

 

Kort ordskifte. 

04/2020-21 Siden sist - O/D 

Leder orienterte raskt om aktiviteter i forskjellige størrelse som har vært framme. 
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● Vi har vært representert på flere lokallagsårsmøter. Lillehammer (Jon og Torbjørn), 

Ringebu (Jon), Sel (Torbjørn), Østre Toten (Jon), Gjøvik (Tone), Ringsaker (Jon), 

Hamar (Anne), Stange (Jon), Løten (Jon). 

● Oppdatering av lokallagsinfo i Partiportalen har frist 6.3.2020 [ny beskjed: 

10.3.2020?]. JonF er på saken, men det kan tenkes at det trengs bistand. SSB åpner 

sin regnskapsrapportering for 2019 26.mars og har frist på 1.juni. Oppfordrer til å 

sjekke med eget lokallag. 

● Johannes og Jon har hatt møte med et medlem på Hamar, Ann Avranden, som jobber 

med profilering og markedsføring. Hun kunne tenkt seg å dra i gang en gruppe med 

folk for å bistå oss på dette området. Vi avventer nå et konkret forslag fra henne, og er 

dette noe vi ønsker å gå videre med, så vil det komme opp som sak i et kommende 

styremøte. 

● Tone, Bård og Jon har hatt ukentlige møter. Formen på disse er ikke helt på plass 

enda. 

● Tone, Johannes og JonL har hatt jevnlig dialog med JonF. Johannes rapporterer at 

han er godt fornøyd. Tone er litt usikker på hvordan oppgavefordelinga er. JonL er 

godt fornøyd, men ser nå behov for en mer formell oppgavebeskrivelse. Det blir møte 

med JonF og hans sjef, Ragnhild Sjyvollen, i forbindelse med fylkesledermøtet i 

forkant av kommende landsstyremøte. 

● Arbeidet med å få Anne i gang med oppfølging av nye medlemmer har startet. 

● Vi så på tilbakemeldingene fra årsmøtehelga. Så langt er det mest interessante at 

INGEN meldte at de har reist kollektivt. Vi vet at dette ikke er helt riktig, men det 

viser at det er veldig få som reiste kollektivt til møtet. 

● Etter initiativ fra JonL så har MDG Innlandet sendt inn vedtektsendringsforslag til 

MDG LM på delegatsammensetning. Forslaget blei forevist noen tilfeldige personer 

rundt i landet og fikk god støtte fra Trøndelag og leder av Viken og fra Partisekretær. 

Ingen negative tilbakemeldinger. Det er snakk om flytting av ca. 10% av delegatene. 

● Bård er i gang med nettsida. Litt tidlig med evaluering, men det har begynt å skje noe. 

Det vil være naturlig å ta en evaluering og holde opp mot innspillet fra GU fra i høst. 

● Det foregår noe administrasjon etter avslutningen av MDG Hedmark og MDG 

Oppland. 

● Torbjørn Dahl og Lars Giæver har vært på årsmøtet for lokallaget i 

Nord-Gudbrandsdalen med åpent møte om villrein. 

● Christoffer Tallerås orienterte fra GU: De har hatt første landsstyremøte i 2020, og 

det første i historien der alle fylkene har vært representert, inkludert Innlandet. På 

landsstyremøtet ble tre resolusjoner vedtatt: om Ny GMO-lovgivning, om Norges 

forhold til Kina, og om Nytt klimaråd. GU Innlandet har neste styremøte 5. mars. 

Neste uke (uke 11) er det verveuke, der GU vil prøve å være representert så mange 

plasser som mulig. Skolebesøk er prioritert. GU har tidligere sendt inn og fått vedtatt i 

MDG Oppland en sak om kommunikasjonsgruppe for fylket. De vil sende inn saken 

på nytt for behandling i MDG Innlandet. 
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05/2020-21 Oppfølgingssaker fra årsmøtet - V 

05.1 Valg av perioder for styrets medlemmer unntatt leder og nestleder - 

V 

Leder og nestleder velges hvert år, men resten av styrets medlemmer skal ifølge vedtektene 

velges for to år av gangen. For å unngå at hele styret skiftes ut samtidig i årene framover, må 

to av medlemmene velges for bare ett år i denne første perioden. Årsmøtet overlot til styret 

selv å fordele disse periodene. 

 

Vedtak: 

Bård Uri Jensen og Anne Nielsen ble valgt for to år. Kristin Swärd og Torbjørn 

Dahl er på valg i 2021. 

 

05.2 Valg av vara for Innlandets representanter til Landsstyremøter - V 

Leder og nestleder er Innlandets representanter til Landsstyret. Styret skal selv velge varaer 

for disse, ifølge vedtektene. 

 

Vedtak: 

Til landsstyret ble Bård Uri Jensen valgt som vara for leder, og Kristin Swärd 

som vara for nestleder. 

 

Det ble reist spørsmål om representantstrukturen til landsstyret og landsmøtet, nærmere 

bestemt at de samme personene sitter i LS som på LM, samtidig som LS forbereder saker til 

LM. Dette har vært vanlig i organisasjonen, og vi er usikre på om det finnes nasjonale regler 

for dette. Det er mulig dette er en sak vi skal se på fram mot neste årsmøte. 

 

05.3 Varastruktur for Landsmøtet - V 

På årsmøtet ble det vedtatt at styrets vararepresentanter og fylkestingsgruppas 

vararepresentanter fungerer som varaer til Landsmøtet, men det ble ikke bestemt rekkefølge 

eller annen struktur. 

 

Vedtak: 

● Fylkestingsgruppa bestemmer selv sin varastruktur. 

● For styrets representanter til Landsmøtet fungerer deres personlige 

varaer til styret som personlig vara til Landsmøtet. Ved behov utover 

dette fungerer styrets vararepresentanter som varaer i prioritert 

rekkefølge: Hilde Amundsen, Grete Antona Nilsen, Knut Stian Olsen, 

Kristine Liodden, Stine Olsen, Jan Fadnes.  

● Ved leders fravær fra landsmøtet fungerer nestleder som 

delegasjonsleder. Hvis dessuten nestleder er fraværende, fungerer et 

annet styremedlem som delegasjonsleder. 

 

05.4 Samarbeidsplattform og felles kalender - V 

Sekretær orienterte om vurdering av digital samarbeidsplattform og felles kalender. Han 

foreslo å ta i bruk Google-verktøyene Kalender, Keep og Hangouts som plattform for internt 

og eksternt samarbeid og at vi tar sikte på å holde oss til Google-verktøy så langt det er 

hensiktsmessig.  
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Kort ordskifte. Det ble pekt på behovet for opplæring. 

 

05.Eventuelt Noen andre innspill knyttet til årsmøtet 

Det kom inn noen innspill knyttet til årsmøtet, som ikke passet inn under underpunktene i 

sakslista: 

 

● Det har ikke vært sendt ut pressemelding om at vi har hatt årsmøte. Det er i seneste 

laget å gjøre dette nå, men vi bør sørge for rutiner i styret knyttet til slike oppgaver. 

● Det ble etterlyst rutiner for å sende inn resolusjoner som er vedtatt på årsmøtet, til 

landsmøtet. 

 

06/2020-21 Økonomi - O 

Penger fra de tidligere fylkeslagene i Hedmark og Oppland er kommet inn. Fylkestingsgruppa 

fra Hedmark har også overført, men vi venter fremdeles på fylkestingsgruppa i Oppland. 

Leder orienterte. 

 

Det vil bli presentert nytt budsjettforslag med riktig inngående balanse for styret. 

 

07/2020-21 Saker framover - O/D 

En ikke komplett oversikt over saker og aktiviteter det jobbes med. Noen av disse kan komme 

som egne saker til styret seinere, og andre vil kun bli referert til i «siden sist»-punktet. Atter 

andre vil dere aldri høre noe mer om kanskje. 

● Neste LS-møte er 20.-22.mars. Det vil bli arrangert et digitalt formøte til dette møtet. 

Dato kommer seinere. Det er et ønske om at hvert fylke leverer en statusmelding i 

LS-møtet, en såkalt «fylkesmelding». Dette har ikke Hedmark vært flinke til; jeg tror 

Oppland har gjort det innimellom ihvertfall. Det håper vi at vi får til framover nå. 

● Det arrangeres et eget fylkesledermøte i forkant av LS-møtet. 

● Leder i Viken, Birgitte Sterud har kontaktet JonL med forespørsel om å være med på 

fellesmøte med lederne i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark. 

● Det pleier å avholdes formøte for delegatene til landsmøtet, dette må vi få til denne 

gangen også. Formøtet vil være åpent for alle medlemmer. Vi vurderer om dette møtet 

skal være fysisk. 

● Vi vil lage en prosess for innspill til programkomiteen etter at den kommer med sitt 

første utkast innen 30. mai. 

● Det kom ønske på årsmøte om å klargjøre informasjon og retningslinjer for at lokallag 

skal kunne søke om støtte fra fylkeslaget. 

● Det kom ønske på årsmøtet om en oversikt over hva lokallaga er forventet å levere inn 

av papirer etter årsmøtet. 

● Det er kommet spørsmål om hvordan man bruker Hypersys til å sende ut til lokallaga. 

● Vi ser behovet for å få tettere dialog med forskjellige interesseorganisasjoner i 

Innlandet. Organisasjoner som er nevnt, er Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er helt 

sikkert flere. 

● Vi bør snart etablere en Valgkampkomité som skal innstille på hvordan vi skal jobbe 

inn mot Stortingsvalget. 
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● Det har kommet flere ønsker om å forbedre samhandlingen i organisasjonen, både 

mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret, mellom fylkestingsgruppa og lokallaga, og 

mellom MDG og GU. 

● Jevnlig oppfølging av årshjul. 

● Det har kommet ønske om skolering både av styret og av styremedlemmer i lokallaga. 

● Det har kommet ønske om et eget fysisk styremøte. Dette vil bli vurdert nærmere. 

● Møte i Vestre Toten (Jon), Kongsvinger årsmøte (Jon). 

● Fylkestingsgruppa og fylkesstyret har fått forespørsel fra Lars Giæver om vi er 

interessert i å kjøpe tjeneste for støtte til lokale folkevalgte. 

● Torbjørn Dahl orienterte om stiftingsmøte for foreningen “Lågendeltaets venner” 28. 

mars. Vi legger informasjon om dette på websiden. 

 

Papirene til landsmøtet er ikke kommet ennå. Det vil komme forslag om dato for formøte 

(også for landsstyremøtet). 

 

08/2020-21 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021 - 

O/D 

Nominasjonskomiteen er i gang og skal ha konstituerende møte 17. mars på Hamar.  

 

Det må også bestemmes om det skal være flere aktiviteter i for- eller etterkant av 

nominasjonsmøtene. Vi er i dialog med fylkestingsgruppa om dette. 

 

GU har laget en vurdering av sted for nominasjonsmøtet. Christoffer Tallerås sender den. 

 

09/2020-21 Utgiftsdekning - V 

Styret gjorde i sak 47 på styremøte 22. januar 2020 vedtak om noen regler for utgiftsdekning. 

På årsmøtet måtte styremedlemmer som ville ha enkeltrom, dekke ekstrautgiften til dette 

sjøl. På kommende landsmøte er det også tillegg for enkeltrom (436 kr), og de som ønsker 

dette, må betale dette ved påmelding. Det er et spørsmål om det er rimelig å kreve at våre 

delegater dekker dette av egen lomme. 

 

Leder orienterte om at dette er i tråd med nasjonal praksis (f.eks til LS-møtene). 

 

Vedtak:  

Delegater som ønsker enkeltrom på MDG Landsmøte, dekker i utgangspunktet 

dette selv. 

 

10/2020-21 Politikk - D 

Vi diskuterte et innkommet forslag til leserbrev. Se under sak 11. 

 

Vi diskuterte hvordan vi bør jobbe med politiske saker og uttalelser, blant annet hvilken 

frihet leder har til å uttale seg i saker som ikke er behandlet. Det kan bli aktuelt å kalle inn til 

ekstraordinære styremøter med kortere frist i forbindelse med enkeltsaker. 
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Jon André Danielsen hadde orientert om forestående saker i utvalg for utdanning. (Se 

sakspapirer til innkallingen til styremøtet.) 

 

11/2020-21 Eventuelt 

11.01 

Det var kommet inn en epost fra Katrine Aalstad med et leserbrev med tittelen “MDG By mot 

land?”, med spørsmål om fylkesstyret ville være med å signere dette.  

 

Ordskifte. Det ble pekt på at saken var kommet inn svært sent; ikke alle møtedeltagerne 

hadde fått satt seg inn i saken. Mange uttrykte enighet med innholdet i leserbrevet, men ikke 

med måten å ta det opp på. Leder vil ta saken prinsipielt opp i landsstyret. 

 

Det var enighet om at styret ikke skulle være med å signere dette som et leserbrev. 
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