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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Protokoll fra styremøte 07-2020/2021 

 
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, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen, Christoffer Tallerås, Torbjørn Dahl, 

Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd (deler av møtet) Johannes Wahl Gran (deler av møtet). 

 

Fraværende: Daniel Timiran Bloch. 

 

Tid: Onsdag  9. september 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 21:23. 

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Oversikt over innkomne forslag til programprosessen. 
Oversikt over resultatet av styrets behandling av alle forslag. 
Dokument med alle forslag som ble sendt programkomiteen. 
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https://innlandet.mdg.no/forslag-til-innspill-til-stortingsprogrammet-2021-2025/
http://innlandet.mdg.no/files/2020/09/2020-09-13-Alle-programinnspill-til-MDG-Innlandet-fra-medlemmer.pdf
http://innlandet.mdg.no/files/2020/09/2020-09-13-Innspill-fra-MDG-Innlandet-til-programkomiteen.pdf
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77/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - V 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

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

78/2020-21 Eventuelt 

Det var to saker under eventuelt. 

 

78-1 Frist for nominasjonskomiteen 

Det har vært kommunikasjon mellom nominasjonskomiteen og styreleder omkring frist for 

innstillingen fra nominasjonskomiteen. 

 

Vi diskuterte når innstillingen bør foreligge. Det er viktig at tiden fra innstillingen foreligger 

og frem til nominasjonsmøtet er tilstrekkelig til å ivareta nødvendige demokratiske prosesser 

i fylkespartiet. Ifølge partiets nasjonale retningslinjer skal innstillingen foreligge ved 

innkalling til nominasjonsmøtet senest 1 måned før møtet.  

 

Vedtak: Styret forventer at nominasjonskomiteen legger frem sin innstilling 

senest 1 måned før nominasjonsmøtet. Eventuelt avvik må meldes skriftlig til 

styret. 

 

78-2 Spørsmål rundt nominasjonsmøtene 

Leder har vært i kontakt med partiorganisasjonen sentralt med hensyn til spørsmålet om de 

to nominasjonsmøtene i Innlandet kan avholdes parallelt eller ikke, herunder om vedtektene 

bør tolkes slik at alle styrets medlemmer skal være til stede på begge nominasjonsmøtene. Vi 

avventer avklaringer fra partiorganisasjonen sentralt. 

79/2020-21 Innspill til Stortingsprogrammet - D 

Møtet bestod i hovedsak i at vi fortsatte diskusjonen fra styremøtet 2. september om innspill 

fra fylkeslaget til programkomiteen på utkastet til stortingsprogram. 

 

Vi diskuterte alle forslag som vi ikke rakk å behandle på forrige styremøte, samt nye forslag 

som var kommet inn siden da. 

 

Det gjenstår et par forslag der vi avventer skriftlige avklaringer fra forslagsstiller. Disse 

avklares eventuelt med styrets medlemmer via epost. 

 

Fullstendig oversikt over behandlingen av alle innkomne forslag blir samlet i et eget 

dokument som blir et vedlegg til dette referatet så snart oversikten er ferdig utarbeidet. 
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