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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Protokoll fra styremøte 06-2020/2021 

 
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. 

 

Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden (forlot møtet 20:15), Bård Uri 

Jensen, Anne Nielsen, Jan Fadnes, Kristine Liodden 

 

Fravær: Kristin Swärd, Daniel Bloch 

 

Tid: Onsdag  2. september 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 21:30. 

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte. 
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65/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

 

Leder pekte på at innkallingen ble sendt ut i seneste laget (mandagen før møtet). 

 

Torbjørn Dahl etterlyste en grundigere drøfting av budsjett. Vi kommer tilbake til dette på 

neste ordinære styremøte. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Jon Lurås ble valgt til møteleder og Bård Uri Jensen til referent. 

 

66/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17.06.2020 

- V 

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

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 17.06.2020 ble godkjent. 

 

67/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

Leder orienterte kort. Det har foreløpig vært lite aktivitet i høstterminen og dermed lite å 

orientere om. 

 

68/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Leder orienterte. Det er lyst ut vikariatstilling med søknadsfrist 1. september. Se sak 74 

nedenfor. 

 

69/2020-21 Orientering fra GU - O 

GU var ikke representert. 

 

70/2020-21 Økonomisk status - O 

Leder orienterte kort. Det blir en grundigere gjennomgang på neste møte. 

 

71/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte 

Orienteringer om oppfølging fra forrige styremøte. 

● Retningslinjer for støtte til lokallag og sideorganisasjoner er sendt på epost til lokallag 

og sideorganisasjoner og dessuten publisert på websiden. 

● Fristen for SSB-rapporteringen ble flyttet til 15. september pga pandemien. Alle lag 

har sendt rapportering innen fristen. 

● Valgkampplan kommer vi tilbake til på neste møte. 

 

72/2020-21 Nominasjonsmøte/prosess - D/V/O 

Saksforbereder: Jon Lurås 
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Partiets nasjonale retningslinjer anbefaler digitale nominasjonsmøter. Partiet sentralt yter 

teknisk støtte og møteledelse ved nominasjonsmøtene. Vi diskuterte om Innlandets to møter 

bør være fysiske eller digitale. 

 

Ifølge vedtektene skal nominasjonsmøtet bestå av sittende fylkesstyre i tillegg til delegatene 

fra lokallagene. Styret er i tvil om dette innebærer at alle styrets medlemmer skal være til 

stede på begge møtene, eller om det gjelder bare styremedlemmer som er hjemmehørende i 

den aktuelle valgkrets. Vi innhenter kontrollkomiteens synspunkt på dette. Svaret på dette 

spørsmålet har konsekvenser for hvorvidt møtene kan arrangeres samtidig. 

 

Vedtak: 

Nominasjonsmøtene gjennomføres digitalt. 

 

Styret må informere lokallagene om dette og om hvor mange delegater hvert enkelt lokallag 

har i nominasjonsmøtet. 

 

Torbjørn Dahl gav en kort orientering om status i nominasjonsprosessen. Vi diskuterte om 

styret bør gi høringsuttalelser til nominasjonskomiteens innstillinger eller avstå fra å komme 

med slike innspill. Vi diskuterte også prinsipielle sider ved innstillingen 

 

Vedtak: 

Fylkesstyret mener at det kan gi prinsipielle innspill til nominasjonskomiteens 

innstilling. 

 

Vedtak: 

Fylkesstyret anbefaler at nominasjonskomiteen bestreber seg på å innstille en 

person med lokal tilknytning til førsteplass på hver liste.  

 

Nominasjonskomiteen orienteres om styrets oppfatning. 

 

73/2020-21 Møteplan høsten 2020 - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Leder la frem et forslag til plan for styremøter i høst: onsdager med unntak av eventuelt 

13.09. 

 

02.09 - 19:00-21:30 - Styresaker + programinnspill 

09.09 - 19:00-21:30 - Programinnspill 

13.09 - 15:00-17:00 - Programinnspill (kun om nødvendig) 

Frist programkomiteen 14.9 kl 23:59 

16.09 - 19:00-21:30 - Styresaker 

23.09 - 19:00-21:00 - LS forberedelser 

Fylkesledermøte 25.9 og landsstyremøte 25.9-27.9 

14.10 - 19:00-21:30 - Styresaker - nominasjonsmøte  

Nominasjonsmøter 31.10 

04.11 - 19:00-21:30 - Styresaker 

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

Landsstyremøte 27.11-29.11 

02.12 - 19:00-21:30 - Styresaker 

16.12 - 19:00-21:30 - Styresaker - planlegging 2021 
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Landsmøtet 2021 arrangeres svært tidlig, noe som nødvendiggjør tidlig avvikling av 

fylkesårsmøtet. Det medfører at vi må vurdere på nytt datoene for styremøter mot slutten av 

året - med tanke på forberedelser til årsmøtet og utsending av innkalling. Vi ser på siste del 

av møteplanen på nytt på neste møte. 

 

Vedtak: 

Møteplan for høsten ble vedtatt, med muligheter for justeringer av datoer de 

siste ukene i 2020. 

 

74/2020-21 Vikar for regionkontakten - O 

Leder orienterte om status når det gjelder ansettelse av vikar. Søknadsfristen var 1. 

september, og det er kommet mange søkere, hvorav flere lokale. 

 

75/2020-21 Eventuelt 

Det var ingen innkomne saker under 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.  

● Landsstyret har vedtatt en resolusjon om korona. Se denne i sammenheng med 

arbeidet med resolusjon om storsykehus i Innlandet? 

● Mal for resolusjonstekst/pressemelding? 

● Etter sommeren må vi raskt ta stilling til om vi skal ha digitalt eller fysisk 

nominasjonsmøte og velge en arrangementskomité? 

● 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. 

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

Gjøres det nok fra sentralt nå? Mye webinarer. 

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

interessert i å kjøpe tjeneste for støtte til lokale folkevalgte. 

● Digitale hjelpemidler for samarbeid. 

 

76/2020-21 Innspill til Stortingsprogrammet - D 

Vi gikk gjennom innkomne skriftlige forslag til innspill til utkastet til stortingsprogram 

2021-25, slik de foreligger her. Vi gikk gjennom hvert forslag til og med Del 12 og gav en 

foreløpig vurdering av hvorvidt styret bør sende det inn til programkomiteen på vegne av 

styret, eller ikke. Vi tar sikte på å behandle resten av forslagene, samt eventuelle nye forslag 

Side 5 av 6 

https://innlandet.mdg.no/forslag-til-innspill-til-stortingsprogrammet-2021-2025/


 

Protokoll fra styremøte i MDG i Innlandet 06/2020-21 

 

som kommer inn i mellomtiden, på neste møte, eventuelt på et ekstra møte 13. september, jf. 

møteplanen ovenfor. 
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