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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Innkalling til styremøte 08-2020/2021 

 
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, 

Anne Nielsen, Daniel Timiran Bloch (GU). 

 

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; regionkontakt Jon Frydenborg. 

 

Tid: Onsdag  16. september 2020 kl. 19:00 – 21:30.  

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte. 
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80/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

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

 

81/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møter - V 

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

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 02.09.2020 godkjennes. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 09.09.2020 godkjennes. 

 

82/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

En representant for fylkestingsgruppa orienterer. 

 

83/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontakten orienterer. 

 

84/2020-21 Orientering fra GU - O 

GUs representant orienterer. 

 

85/2020-21 Økonomisk status - O 

Leder/kasserer orienterer. Se også sak xx/2020-21 nedenfor. 

 

86/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

● Brev sendt til nominasjonskomiteen om frist for innstilling fra komiteen (styremøte 9. 

sept.) 

● Brev sendt til nominasjonskomiteen om styrets prinsipielle syn på toppkandidater 

med lokal tilknytning (styremøte 2. sept.) 

● Stortingsprogram: Vi har gjennomført en relativt omfattende prosess med 

medlemsmøte, invitasjon til skriftlige innspill fra medlemmer og to styremøter for 

gjennomgang av innkomne forslag. Prosessen resulterte i xx innkomne forslag, hvorav 

xx ble formidlet videre til programkomiteen på vegne av fylkeslaget. Oversikt over alle 

forslag som ble sendt inn til programkomiteen finnes i et eget dokument som er 

vedlegg til referatet fra styremøtet 9. september 2020. **Lenke. 

● Websidene er nå oppdatert med Google Calender både for fylkeslaget og for 

fylkestingsgruppas møter. Disse er åpne kalendere som alle dessuten kan importere til 

sin personlige Google Calender. 
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87/2020-21 Nominasjonsmøte/prosess - D/V/O 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Vi vedtok på styremøtet 2. september at nominasjonsmøtene skal gjennomføres digitalt. 

Lokallagene må informeres om dette og om delegattall for sitt lag. Mail sendte ut 3. 

september om dette. 

 

Partiet sentralt bistår med teknisk støtte og møteledelse i møtene. Vi avventer partiets 

synspunkt på styremedlemmenes deltagelse på nominasjonsmøtene, og hvorvidt møtene kan 

avvikles parallelt. 

 

Om vi følger retningslinjene for årsmøtet så skal innkalling til nominasjonsmøtene sendes til 

lokallagene senest 4 uker før nominasjonsmøtene, altså senest 3. oktober. Med innkallingen 

skal følge nominasjonskomiteens innstilling til stortingslister. Vi sendte mail til 

nominasjonskomiteen om at fristen var 1 måned etter vedtak på tidligere møte. Endrer vi 

dette til 4 uker, så får nominasjonskomiteen 3 dager til og det sier de sikkert ikke nei til. 

 

Jeg ser at vi i vedtakene på årsmøtet konsekvent har skrevet “nominasjonsmøtet”. Jeg mener 

bestemt at alle som har snakket om saken har hatt intensjon om at det skulle være 

“nominasjonsmøter”. Sjøl har jeg aldri tenkt noe annet. Vedtakene på årsmøtet bruker også 

begrepet “lista” og i alt arbeid seinere har vi da hatt klart for oss begrepet “listene”. For å 

sikre at vi har et entydig vedtak å forholde oss til Nedenfor finner dere protokollen fra Sak 

11/2020 på årsmøtet.  

 

Sak 11/2020: Nominasjonsprosess for stortingsvalget 2021 

Vedtakssak. 

Styret anbefalte at nominasjonsarbeidet foregår i én komité som fremmer to lister til 

stortingsvalget. Forøvrig gjelder nasjonale retningslinjer for nominasjonsarbeidet. 

Det var 6 innkomne forslag: 

● F1 fra Johannes Wahl Gran: “i ca. oktober 2020” i innstilling til vedtak endres 

til “senest 31. oktober 2020”. 
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Protokoll for årsmøte i MDG i Innlandet 2020 

● F2 fra Katrine Aalstad: “De to nominasjonslistene fra Innlandet skal ha en 

listetopp av hvert kjønn. Kandidat nummer 2 skal ha motsatt kjønn av 

kandidat nummer 1 på begge lister.” 

● F3 fra Lars Giæver: “En kvinne leder nominasjonskomiteen.” 

● F4 fra Jon André Danielsen: “Årsmøtet oppfordrer nominasjonskomiteen å 

innstille personer av forskjellige kjønn som listetopp i hvert fylke.” 

● F5 fra Lars Giæver: “Årsmøtet har forventninger til at nominasjonskomiteen 

tar hensyn til at lista speiler et mangfold av befolkningen.” 

● F6 fra Johannes Wahl Gran (tilleggsforslag): “Nominasjonskomiteen skal følge 

«nasjonale retningslinjer for nominasjonsprosessen til Stortingsvalget 2021». 

Lokalisert her: https://i.mdg.no/ressurser/vedtekter-og-retningslinjer ”. 

Forslag F3 og F5 ble trukket av forslagsstiller, og det ble ikke votert over disse. 

Forslagsstiller klargjorde at intensjonen med F2 er at innstillingene fra 

nominasjonskomiteen skal ha en listetopp av hvert kjønn. Nominasjonsmøtet er 

suverent. 

Det ble votert over F1, som ble vedtatt. 
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F2 og F4 er alternative endringsforslag, og det ble først votert over hvilket av dem 

som 

skulle voteres over mot styrets forslag. F2 falt. Deretter ble det votert over F4, som 

ble 

vedtatt. 

Det ble votert over F6, som falt. 

Voteringen resulterte dermed i følgende to vedtak: 

Vedtak: Det oppnevnes én felles nominasjonskomité for prosessen fram 

mot nominasjonen til stortingsvalget i Hedmark og i Oppland. I saker 

der komiteen er delt på midten, tas endelig avgjørelse av 

komitémedlemmene fra det aktuelle fylket. Årsmøtet har forventninger 

til at nominasjonskomiteen tar hensyn til at lista speiler et mangfold av 

befolkningen. 

Vedtak: Årsmøtet delegerer til styret å fastsette tid og sted for 

nominasjonsmøtet. Møtet bør avholdes senest 31. oktober 2020. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tolker dialogen og vedtakene på årsmøtet slik at det skal innstilles en nominasjonsliste 

for Oppland og en nominasjonsliste for Hedmark. Hvert valgdistrikt avholder sitt eget 

nominasjonsmøte.  

 

88/2020-21 Status for valgkampplan 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Arbeidet med valgkampplan har gått litt treigt. Vi satser på mer trøkk på arbeidet framover. 

 

89/2020-21 Dato for årsmøtet 2021 - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Som følge av en enighet mellom de politiske partiene om ikke å ha landsmøter samtidig så 

kom MDG i skvis og måtte velge mellom å avholde landsmøte i juni eller i mars. Ingen av 

mulighetene var spesielt gunstig. I tillegg så er marshelga palmesøndaghelga. Ingen i 

landsstyret likte noen av de aktuelle datoene, men vi måtte velge. Og da blei det bestemt at 

landsmøtet avholdes 26.-28. mars 2021. For å unngå dette problemet de neste åra så har 

landsstyret allerede vedtatt landsmøtedatoer fram til 2029 (tror jeg det var). 

 

Frist for å sende inn forslag til landsmøtet er 29. januar. Etter vedtektene våre så må vi 

avholde årsmøtet seinest 6 uker før åpning av landsmøtet. Siste mulighet er dermed helga 

6.-7. februar. 

 

Velger vi å ha årsmøtet 6. februar så gir lokallaga bedre tid til å avholde sine årsmøter. 

Samtidig så fratar vi årsmøtet mulighet til å fremme saker til landsmøtet. Det siste mener jeg 

er uheldig. Jeg foreslår derfor å avholde årsmøtet 23. januar. Da må vi snarest informere 

lokallagene om dette og oppfordre dem til å avholde sine årsmøter tidlig i januar. 

 

Det er foreløpig umulig å forutsi om årsmøtet kan avholdes fysisk, men vi bør begynne å 

planlegge med tanke på et fysisk møte. I fjor drøftet vi alternativer til Wood Hotel i 

Brumunddal, blant annet med tanke på pris. Noe av argumentene for Wood Hotel var 

tilgjengelighet for kollektivtransport. Dette argumentet er ikke veldig tungt, da nesten ingen 
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reiste kollektivt på siste møte vi hadde på Wood. Jeg tenker at om vi velger å avholde fysisk 

møte så bør vi ha to dagers møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet 2021 avholdes lørdag 23.01.2021. 

 

 

90/2020-21 Møteplan høsten 2020 - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Vi vedtok møteplan for høsten 2020 på styremøtet 2. september. På grunn av behovet for 

svært tidlig landsmøte 2021 må vi se på behovet for møter mot slutten av året på nytt. 

 

De siste datoene i vedtaket fra 2. september var slik:  

● 25.11 - 19:00-21:00 - LS forberedelser 

● 2.12 - 19:00-21:30 - Styresaker 

● 16.12 - 19:00-21:30 - Styresaker - planlegging 2021 

● 6.1.2021 - 19:00-21:30 - Styresaker - årsmøtet 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan for høsten 2020 justeres i henhold til oversikten ovenfor. 

 

91/2020-21 Økonomi/budsjett 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Saken ettersendes. 

 

92/2020-21 Vikar for regionkontakten - O 

Leder orienterer om status på ansettelse av vikar. Søknadsfristen var 1. september. 

 

93/2020-21 GK kontakt 

Vi fikk følgende mail 15.juni: 

Hei! 

 

Det nye styret i grønt kvinnenettverk (GK) er kommet godt i gang med arbeidet. Vi er 

avhengig av å opparbeide et godt nettverk innen partiet, og ønsker derfor en kontaktperson 

fra styret i hvert fylkeslag. 

 

GK skal støtte opp om kvinners representasjon og posisjon innad i partiet, herunder arbeide 

for å rekruttere, skolere og engasjere kvinner til politiske arbeid i Miljøpartiet de Grønne. 

 

GK skal sette kvinnepolitiske saker på dagsorden og bidra til at Miljøpartiet de Grønne er 

en viktig stemme for likestilling og likeverd i samfunnet. 

 

Jeg håper på snarlig svar, 

 

Vennlig hilsen Hilde Lisbeth Strand, 
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Forslag til vedtak: 

Som GK kontakt velges  

 

94/2020-21 Eventuelt 

 

Saker fremover 

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.  

● Mal for resolusjonstekst/pressemelding? 

● 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. Fint om dere kommer med innspill, så får vi se hvilke som skal 

prioriteres. 

● 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. 

● Digitale hjelpemidler for samarbeid. 
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