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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Protokoll fra 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. 

 

Til stede: Jon Lurås, Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, Jan Fadnes (vara for Torbjørn Dahl), 

Suhur Lorch-Falch (fra fylkestingsgruppa). 

 

Fraværende: Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Torbjørn Dahl, Anne Nielsen 

 

Tid: Onsdag  16. september 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 20:35. 

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte. 
Vedlegg 2: Dokument med innspill til programkomiteen. 
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80/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

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

 

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

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

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 02.09.2020 ble godkjent. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 09.09.2020 ble godkjent. 

 

82/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

De første møtene har vært denne uka (fylkesutvalget og flerkulturelt råd). 

 

83/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontakten er fortsatt fraværende. Se sak 92/2020-21. 

 

84/2020-21 Orientering fra GU - O 

GU var ikke representert. 

 

85/2020-21 Økonomisk status - O 

Se sak 91/2020-21 nedenfor. 

 

86/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte - O 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

● Brev om frist for innstilling på stortingslister er sendt til nominasjonskomiteen (jf. 

protokoll fra styremøtet 9. september). 

● Brev om styrets prinsipielle syn på toppkandidater med lokal tilknytning er sendt til 

nominasjonskomiteen (jf. protokoll fra styremøtet 2. september.) 

● 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 70 innkomne forslag, 

hvorav 56 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. 

● 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 ble informert om dette og om delegattall for sitt lag i epost sendt 3. september. 

 

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. 

 

Vi er blitt oppmerksom på at det ikke foreligger noe formelt vedtak fra årsmøtet om at det 

skal være to nominasjonsmøter, altså ett for hver valgkrets (Hedmark og Oppland), selv om 

vi er av den oppfatning at dette har vært intensjonen hos alle involverte. For å unngå 

eventuelle misforståelser omkring dette gjorde vi nå et formelt styrevedtak om at det skal 

avholdes to nominasjonsmøter - ett for Hedmark og ett for Oppland. (Vi viser til sak 11/2020 

i protokollen fra årsmøtet, som også er gjengitt i innkallingen.) 

 

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.  

 

På et tidligere styremøte ble det reist spørsmål om vedtektene skal tolkes slik at styrets 

medlemmer skal møte på begge nominasjonsmøtene. Styreleder har drøftet dette med partiet 

sentralt, som mener at styrets medlemmer bør møte på nominasjonsmøtet bare for den 

valgkretsen de har sin lokale tilknytning i. Det er naturlig at vi støtter oss til partiets 

oppfatning her. Dermed er det ikke noe prinsipielt i vegen for at de to møtene avholdes 

samtidig. 

 

Partiet sentralt bistår med teknisk støtte og møteledelse i møtene. Vi vet foreløpig ikke om de 

vil ha kapasitet til å arrangere de to møtene samtidig. Dette må avklares før vi skal sende 

innkalling til lokallagene. 

 

Det må sendes innkalling senest fire uker før nominasjonsmøtet, altså 3. oktober. 

 

88/2020-21 Status for valgkampplan - O 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

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

Valgkampstrategien henger sammen med økonomi (sak 91/2020-21). 

 

89/2020-21 Dato for årsmøtet 2021 - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Landsmøtet avholdes 26.-28. mars 2021. Etter vedtektene må vi avholde årsmøtet senest 6 

uker før åpning av landsmøtet. Siste mulighet er dermed helga 6.-7. februar. Frist for å sende 
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inn forslag til landsmøtet er 29. januar. Det er en fordel om vi har årsmøte før denne fristen, 

men ikke en formell nødvendighet. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet 2021 avholdes lørdag 23.01.2021. 

 

Vi må snarest informere lokallagene om dette og oppfordre dem til å avholde sine årsmøter 

tidlig i januar. 

 

Vi må informere valgkomiteen om årsmøtedato og lage en oversikt over hvilke funksjoner de 

skal lage innstilling til. 

 

Så tidlig årsmøte kan gi noen utfordringer med å få regnskapet ferdig i tide. Vi må ha dialog 

med regnskapsfører om dette. 

 

Det er foreløpig ikke mulig å forutsi om årsmøtet kan avholdes fysisk. Vi må ikke bestemme 

om møtet skal være fysisk eller digitalt nå, men vi bør begynne å planlegge med tanke på et 

fysisk møte. Ved fysisk møte bør vi legge opp til et møte over to dager.  

 

I fjor drøftet vi alternativer til Wood Hotel i Brumunddal, blant annet med tanke på pris. Ett 

av argumentene for Wood Hotel var tilgjengelighet for kollektivtransport. Ettersom nesten 

ingen reiste kollektivt forrige gang vi hadde møte på Wood, er ikke dette argumentet veldig 

tungt.  

 

90/2020-21 Møteplan høsten 2020 - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

På styremøtet 2. september vedtok vi møteplan for høsten 2020. På grunn av at årsmøtet 

2021 blir svært tidlig, vurderte vi nå behovet for å justere den vedtatte møteplanen. 

 

Nytt forslag til møteplan for høsten 2020: 

 

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

● 09.09 - 19:00-21:30 - Programinnspill 

● 13.09 - 15:00-17:00 - Programinnspill (ble ikke avholdt) 

● 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 - årsmøteforberedelser 

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

● 06.01.2021 - 19:00-21:30 - Styresaker - årsmøtet 2021 

 

Vedtak: 

Møteplan for høsten 2020 justeres i henhold til oversikten ovenfor. 
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91/2020-21 Økonomi/budsjett - D 

Saksforbereder: Jon Lurås. 

 

Følgende saksforberedelser til denne saken ble ettersendt 15. september: 

 

Dere har i egne mailer en veldig ca økonomisk status og oversikt over hvordan vi kan tenke 

oss å satse fram til neste kommune- og fylkestingsvalg. 

 

Økonomisk status: 

Vi har som følge av sykefravær hos regionkontakten og koronapandemien brukte en god 

del mindre penger enn planlagt. Hvordan dette kommer til å se ut ved årets slutt er for 

tidlig å si,  men overskuddet for 2020 vil helt sikkert bli en god del større enn planlagt. 

 

Budsjett: 

Budsjett for 2021 og anslag for 2022-2023 har et utgangspunkt at vi bruker mest penger i 

valgåra 2021 og 2023. I 2022 vil vi spare penger. Jeg har tidligere tenkt at vi skal spare 

mye i 2022. Nå tenker jeg mer og mer at vi bør se 2022 som en del av den lange 

valgkampen og med kunnskapen om at velgere må få budskapet vårt mange ganger før de 

faktisk tar det til seg så er det grunn til å vurdere om 2022 ikke skal brukes så mye til å 

spare penger. Vi blir ikke klare til vedtak i denne saken før nærmere jul. 

 

Diskusjon. 

 

92/2020-21 Vikar for regionkontakten - O 

Leder orienterte om status på ansettelse av vikar. 

 

93/2020-21 GK-kontakt - V 

Saksforbereder: Jon Lurås. 

 

Vi ble 15. juni kontaktet av Grønt Kvinnenettverk (GK). GK ønsker en kontaktperson fra 

styret i hvert fylkeslag.  

 

Vedtak: 

Som GK-kontakt ble Tone Fjeldstad Holden valgt. 

 

94/2020-21 Eventuelt 

Det var ingen 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.  

● 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. 
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● 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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