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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Innkalling til styremøte 10-2020/2021 

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

Anne Nielsen, en representant for 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,  Christoffer 

Tallerås. 

 

Tid: Onsdag 18. november 2020 kl. 19:00 – 21:30.  

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte 

Vedlegg 2: Protokoll fra nominasjonsmøtene 

Vedlegg 3: Vedtekter for fylkeslaget 

Vedlegg 4: Utkast til budsjett 
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https://us02web.zoom.us/j/83355970565?pwd=dGVkQ0JzYWhSUE1HR2Fzb2NqanVCUT09
https://innlandet.mdg.no/styret/
https://innlandet.mdg.no/stortingsvalg-2021/
https://innlandet.mdg.no/files/2020/02/Vedtekter-for-MDG-Innlandet-2020-02-08.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ep9yuJtKTul9yViodJxrxSb_lJAwvOIk/view
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107/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

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

 

108/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

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

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 14.10.2020 godkjennes. 

 

109/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

En representant for fylkestingsgruppa orienterer. 

 

110/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontakten orienterer. 

 

111/2020-21 Orientering fra GU - O 

GUs representant orienterer. 

 

112/2020-21 Økonomisk status - O 

Leder/kasserer orienterer. 

 

113/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte - O 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

 

● Beskjed til lokallagene om årsmøtedato er sendt ut. 

● Nominasjonsmøter for Hedmark og Oppland er avholdt og lister til stortingsvalget 

2021 vedtatt. Protokoll fra møtene. 

 

114/2020-21 Status for valgkamp - O/D/V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Nå er nominasjonsmøter avholdt, og vi har fått våre toppkandidater i Oppland og Hedmark. 

 

I tillegg til toppkandidatene så trenger vi en regionkontakt som sammen med styret holder i 

trådene fram mot valget. Som det kommer fram i budsjettforslaget som ligger ved, så har vi 

økonomi til å utvide regionkontaktstillingen til 100% fram til valget i september 2021. 20% av 

dette dekkes av fylkestingsgruppa. I tillegg til regionkontakten så har vi ressurser til å ha 

ekstra fokus på kommunikasjon og foreslår 40% til dette. Slik det ser ut nå, så har vi mulighet 

til å fortsette med Jon Frydenborg og Christoffer Tallerås om vi ønsker det. Eventuelle ønsker 

om endringer i staben vil ta tid å få på plass og er ikke ønskelig slik jeg ser det. 
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Valgkampplan er nå under utarbeidelse og vil komme til styret i et seinere møte. 

Valgkampplanen skal behandles på årsmøtet. 

 

Punktet med eventuelt frikjøp av toppkandidatene inn mot valget kommer som en egen sak. 

Leder er som kjent også toppkandidat, og vi vurdere hva leder skal og ikke skal behandle i det 

spørsmålet.  

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret støtter i øyeblikket intensjonene i bemanningsplanen med 100% 

regionkontakt og 40% kommunikasjonsrådgiver fram til valget. Endelig støtte 

kommer i budsjettforslaget som sendes til årsmøtet 2021. 

2. Leder kan innstille i saken om frikjøp, men er å anse som inhabil i behandlingen.  

 

115/2020-21 Mulig frikjøp av toppkandidater - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Teksten er skrevet av en toppkandidat. 

 

Frikjøp innebærer å gi personen helt eller delvis dekning for lønnstap. 

 

Styret bør seinest i innstilling til budsjett til årsmøtet 2021 ta stilling til om det ønskes å gi 

toppkandidatene mulighet for eventuelt frikjøp. Det vil si i møtet 6.1.2021. Men for å gi 

toppkandidatene og resten av teamet som planlegger valgkampen, føringer på hva man skal 

planlegge for, så er det ønskelig å diskutere temaet nå. 

 

Punkt 1 - Ønsker vi å se på mulighetene for å sette av penger til frikjøp? 

En forutsetning for i det hele tatt å vurdere frikjøp er at fylkeslaget har økonomi til dette. I 

budsjett som behandles i en annen sak, så er det lagt inn 150 000 til frikjøp for å vise at dette 

er mulig om styret skulle ønske det. 

 

Politiske valg i Norge i dag er mye knyttet til personer og deres profil. Jo sterkere profilen er, 

jo mer oppmerksomhet vil vedkommende få og få mer plass i media. Og mer plass i media gir 

flere velgere. 

 

Spørsmålet blir da om vi tror at vår lokale valgkamp gir mer plass i media og påvirker 

velgerne i noen særlig grad, eller om det er nasjonal valgkamp som er den viktigste i en 

stortingsvalgkamp. Slik mediesituasjonen er, så er det etter min vurdering ingen tvil om at vi 

får mer plass om vi har god lokal forankring. Nasjonal valgkamp får sjølsagt mye og viktig 

plass, men den nærheten våre lokale kandidater har, vil gi mulighet for økt 

medieoppmerksomhet lokalt. 

 

Punkt 2 - Prinsipper for frikjøp. 

Vi har to valgkretser, og situasjonen denne gang er at begge kandidater er i fast jobb, og 

frikjøp vil være aktuelt for begge. Valgkretsene er ganske like, og det er naturlig å behandle de 

ganske likt. Likebehandling kan være å gi valgkretsene likt beløp til frikjøp, eller det kan være 

å gi lik tidsperiode til frikjøp. Likt beløp til frikjøp kan gi stort utslag på tidsperioden for 

frikjøp om livssituasjonen er veldig forskjellig mellom kandidatene. Til 2021-valget så er lønn 

og livssituasjon for kandidatene ganske forskjellig.  
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Dette er ingen vedtakssak, men ønske om signaler knyttet til om frikjøp bør bli en del av 

valgkampen og kanskje noen tanker knyttet til prinsipper for eventuelt frikjøp. Om signalene 

blir for å gå for frikjøp, så vil det etter mitt syn være naturlig at dette styret innstiller på et 

budsjettbeløp på frikjøp, og at styret som velges på det kommende årsmøtet, avklarer 

prinsippene for frikjøp. 

 

116/2020-21 Budsjett 2021 - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Første utkast til budsjett 2021 inkl. skisse for 2022-2023 - se vedlegg. 

Utarbeidet i samarbeid med Kristin Swärd og Vegard Setrom. 

 

Hovedpunkter 

● Det er lagt inn 100% organisasjon januar til september 2021. Oktober 2021 til 

desember 2022 er det lagt inn 50% og så 100% igjen i 2023 fram til valget. 20% av 

dette dekkes av fylkestingsgruppa. 

● Det er i tillegg lagt inn 40% kommunikasjon fra januar 2021 og ut 2023. Det er satt av 

litt ekstra på kommunikasjon i august/september i valgåra. 

● Det er satt av 150 000 til frikjøp av toppkandidater 2021. 

● Det er satt av 300 000 til generell valgkamp 2021 og 2023. 

 

117/2020-21 Årsmøte - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Årsmøtet 2021 er satt til lørdag 23.januar 2021. Det er ikke tatt stilling til om dette skal bli et 

fysisk eller digitalt møte. Slik situasjonen er nå, er det ganske sannsynlig at vi må velge 

digitalt møte. Endelig avklaring på dette tar vi nærmere jul, eventuelt ikke før på styremøtet 

6.1.2021. Jeg har meldt inn behov for støtte fra sentralt til digitalt møte.  

 

Vedtektene §4 Årsmøtet sier bl.a. 

a) … Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers 

varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter seinest to uker før møtet... 

b) Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, budsjett, valg og plan fram 

til neste fylkestingsvalg. 

d) Årsmøtet velger en valgkomité på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret… 

Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet. 

 

Frist for melding om årsmøtet er da lørdag 26.12.2020, og endelig innkalling må sendes ut 

seinest lørdag 09.01.2021. 

 

Oppgaver som vi må løse: 

● Årsmelding - leder og sekretær. 

● Regnskap - Jeg har snakket med Vegard Setrom, og han vil ferdigstille det meste 

knyttet til regnskap før årsskiftet og regner med han skal greie å levere til oss innen 

09.01. 

● Budsjett - første utkast ligger ved her. 

● Plan fram til neste fylkestingsvalg - det er langtidsbudsjettet, og det ligger inne i 

vedlagte budsjett. 

● Valgkomité - her må vi finne noen. 
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Andre saker vi bør ta opp på årsmøtet: 

● Valgkampplan - det må jo opp på årsmøtet. 

● Vedtektsendringer - vår nye organisasjon er jo fremdeles fersk. Er det vedtekter vi i 

styret mener burde vært endret? Ta gjerne en kikk gjennom vedtektene før møtet. 

 

118/2020-21 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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