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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Protokoll fra styremøte 09-2020/2021 

 
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 Christoffer Tallerås. 

 

Til stede: Malin Kristiansen (GU), Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd (deler 

av møtet), Bård Uri Jensen, Anne Nielsen, Torbjørn Dahl, Jan Fadnes (deler av møtet), 

Christoffer Tallerås. 

 

Tid: Onsdag  14. oktober 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 21:13. 

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte. 
Vedlegg 2: Økonomirapport og budsjett. 

Vedlegg 3: Forslag til nominasjonsmøteinnkalling for Hedmark. 
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95/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

 

Sammen med innkallingen ble det indikert at det skulle komme noe mer på saken om 

Lågendeltaet. Det er det ikke blitt tid til. 

 

Sakene som regionkontakten var involvert i, ble flyttet oppover på sakslista ettersom han 

skulle på et annet møte. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

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

 

96/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

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

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 16.09.2020 ble godkjent. 

 

97/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

Jon Lurås er vara til fylkestinget og var med på gruppemøte 13. oktober. Intensjonen er at 

han er mer med i arbeidet med fylkestinget fremover, for å styrke kontakten mellom 

fylkestingsgruppa og fylkesstyret. 

 

98/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Leder orienterte om regionkontakten: Christoffer Tallerås er ansatt som vikar for Jon 

Frydenborg fram til 1. desember, da alle håper at Jon er tilbake. Christoffer har kontrakt ut 

året, og om vi bestemmer oss for å satse på kommunikasjonsrådgiver utover i 2021, så er 

Christoffer veldig aktuell i den rollen. Hvor mye tjenester vi ønsker å kjøpe fra sentralt, må vi 

ta stilling til på siste styremøte før jul, den 16. desember. Christoffer arbeider 20% for 

fylkeslaget og 20% for fylkestingsgruppa.  

 

Christoffer orienterte om seg selv. 

 

99/2020-21 Orientering fra GU - O 

GUs representant orienterte. 

 

Malin Kristiansen er nyvalgt fylkesleder for GU Innlandet, som har nytt styre med 4 

styremedlemmer og 1 vara. Malin orienterte om seg selv. 

 

100/2020-21 Økonomisk status - O 

Leder orienterte. Regnskap for tredje kvartal er klart. Vi har hatt noe mer inntekter og noe 

mindre utgifter enn planlagt.  

 

Kort ordskifte. 
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101/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

 

● Nominasjonskomiteen har levert sine innstillinger til stortingsliste for Hedmark og 

Oppland. Det er kommet signaler om at noen ønsker å benke for førsteplassen i 

Hedmark. 

● Beskjed til lokallagene om årsmøtedato er skrevet og klar til utsending. 

● Beskjed til valgkomiteen om årsmøtedato og hvilke roller det skal innstilles på, er 

sendt. 

 

102/2020-21 Nominasjonsmøte/prosess - D/V/O 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Leder orienterte. 

 

Det er avklart at nominasjonsmøtene blir avholdt digitalt, parallelt, med teknisk støtte og 

møteledelse fra partiet sentralt, og at begge møtene begynner kl 10 lørdag 31.oktober 

 

Det ble sendt ut innkalling og informasjon om møtene til lokallagene 30. september på epost. 

Eposten inneholdt innstillingene, dato og klokkeslett for møtene. 

 

Styret trenger en kontaktperson for benkeforslag fram mot nominasjonsmøtet 31. oktober. 

Anne Nielsen er forespurt og har sagt ja.  

 

Det sendes ut supplerende informasjon senest lørdag 17. oktober. Forslag til innkallingen for 

Hedmark ligger som vedlegg; innkallingen for Oppland vil bli en kopi. Forslaget er basert på 

nasjonal mal, men ikke ferdig bearbeidet for Innlandet. Slik jeg ser det så er det tatt høyde for 

de fleste problemstillingene vi har sett i den nasjonale malen. 

 

I den nasjonale malen foreslåes det følgende roller som skal dekkes: 

1. b. Valg av ordstyrer(e) 

XXX og XXX velges til ordstyrere. Nasjonalt ordner dette. 

1. c. Valg av referent(er) 

XXX og XXX velges til referenter. 

1. d. Valg av to til å signere protokollen og listeforslaget 

XXX og XXX velges til å signere protokollen. (OBS Må være 2 medlemmer 

av fylkesstyret som har stemmerett i valgdistriktet) 

1. e. Valg av tellekorps 

XXX (ordstyrer) og XXX velges til tellekorps. Nasjonalt ordner dette. 

 

Jeg har sett innkallingen til nominasjonsmøtet i Akershus, og der sørget styret for en referent 

og de to til protokollen. De som skulle signere protokollen, hadde da et felles ansvar med 

referent for å sikre at alle vedtak ble riktig protokollført. 

 

For å sikre at alle innstilte på listene er informert om sine muligheter til støttetalere m.m., er 

Tone i gang med å ringe til alle som er innstilt på Hedmark-lista, og JonL ringer til alle som 

er innstilt på Oppland-lista.  

 

Det blir laget skjemaer for påmelding, endringsforslag på dagsorden og benking basert på 

nasjonale maler. Det kan være aktuelt å avholde et formøte (øvingsmøte). 
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Zoom-lenke til møtet sendes bare ut til lokallagenes delegater, styrets medlemmer fra 

valgkretsen, listekandidater og eventuelle andre medlemmer som har varslet at de vil benke. 

Alle har mulighet til å følge møtene live på YouTube. 

 

Noen i styret bør ringe og snakke med innstilte som eventuelt ikke blir valgt, etter 

nominasjonsmøtet. Tone ringer eventuelle i Hedmark, og JonL ringer eventuelle i Oppland. 

 

Kort ordskifte. 

 

Det er laget en instruksjonsvideo for møtedeltagelse. Denne bør nok deles til delegatene. 

 

103/2020-21 Status for valgkampplan - O 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Jon Lurås orienterte. Det har vært møte i valgkampkomiteen. Det er naturlig å avvente til 

etter nominasjonsmøtet når det gjelder å avklare økonomiske rammer. Dette vil avhenge av 

hvem som blir toppkandidat, og vedkommendes ønsker om frikjøp til valgkamp. 

 

104/2020-21 Folkevalgtmøter / lokallagsledermøter - O 

 

Christoffer Tallerås orienterer om ideen og om erfaringer fra andre fylkeslag. 

 

105/2020-21 Støtteerklæring til Lågendeltaets venner - V 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Denne saken skulle ettersendes, men det var ikke blitt tid til å gjøre den ferdig. 

 

Torbjørn Dahl orienterte om arbeidet i Lågendeltaets venner og status. Det er mye positiv 

oppmerksomhet. 

 

Ordskifte. Det var enighet om at arbeidet i Lågendeltaets venner er godt og viktig, og at det er 

naturlig at fylkeslaget gir en støtteuttalelse. Saken kan også bli viktig i valgkampen, og vi bør 

være oppmerksomme på å følge den opp der. 

 

Vedtak: 

I mangel av en utarbeidet, konkret uttalelse ble det ikke gjort vedtak i denne saken. 

 

106/2020-21 Eventuelt 

 

Torbjørn Dahl orienterte fra Lågendeltaets venner. Orienteringen ble delvis gjort under sak 

105. 

 

Tone orienterte fra fylkesledermøte, der hun hadde møtt for JonL. MDGs distriktsfokus ble 

diskutert, og likeså forskjellen i fokus mellom MDG og GU. Ordskifte. 
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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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