
Protokoll nominasjonsmøte MDG Oppland 31/10-2020. 
Kl.(10) 11.00-  14.00    På Zoom. 
Delegater med stemmerett 27 stk. Se liste. 
 
 Møtet utsatt 1 time grunnet tekniske utfordringer. 
1 - Konstituering av møtet. 
 
Tone F. Holden ønsket velkommen og foreslo valg av ordstyrer. 
Almaz Asfaha valgt til ordstyrer. 
Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent. 
Opprop av delegater. Se liste. 
Valg av referent(er)  Bjarne Gjørvad Valgt til referent. 
Valg av to til å signere protokollen og listeforslagene. 
Tone Fjeldstad Holden og Kristin Swärd valgt til å signere protokollen.  
Valg av tellekorps.Almaz Asfaha og Bjarne Gjørvad valgt til tellekorps. 
Forslag til endring av møteregler.  
Fra Marius Sunde: 
Til §12: som lyder slik "Det er mulig for kandidater som har tapt valg på en høyere plassering, å bli foreslått 
som kandidat på en lavere plass i forkant av hver plass." er det kommet forslag om dette tillegget: I forkant 
av hver plass kan delegasjonsleder be om en pause på inntil 3 minutter. Hver delegasjon kan be om inntil 2 
slike pauser. Vedtatt med 20 stemmer. 
Christoffer Talleraas trakk sitt forslag. 
Godkjenning av møteregler. Godtatt med endringene over. 
Gjennomgang av stemmeregler og møteregler. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent. 
Kandidatene godtok at stemmeresultat ble delt med møtet. 
 
 
Sak 2 - Valg av kandidater til stortingsvalget 2021. 
Nominasjonskomitéen v/Guro la fram og redegjorde for valgkomiteens arbeid. 
Oppklarende spørsmål og eventuelt generell debatt om helheten  i 
nominasjonskomiteens forslag. 
Sigrid Mæland etterlyste representanter for minoriteter. 
Inge Bugge lurte på om valgkomiteen hadde vært i kontakt med kandidater fra 
Gausdal. Ole jacob Christensen lurte på hvorfor G.U. Ikke hadde vært med på 
nominasjonsmøtene. 
Torbjørn Dahl redegjorde for valgkomiteens arbeid. GU vanskelig å få tak i. Lite 
respons fra lokallag. Måtte endre liste flere ganger. 
Helge Tryggeseth,Jon A. Danielsen og Dag F. Pettersen berømmet og takket 
valgkomiteen.  
Kristine Liodden tok over som delegat for Paula Elvesveen pga.manglende 
kontakt m/Paula. 20 stemte for å godta dette. 
Stream ikke oppe. Slapp inn andre i møtet som observatører. Møtet tatt opp på 
video. 
 
 



 
 
Votering over plassene enkeltvis, med støtteappeller der det er kampvoteringer. 
Kandidatene ble foreslått og støttet av valgkomiteen. 
 

1. Plass :Karina Ødegaard         Benket: Christoffer Talleraas 
Støtteappeller:Johannes Gran Støtteappeller:Ingvild Nygren (forslagsstiller) 

                             Sigrid Mæland. 
            Karina valgt med 74 mot 26 % av stemmene. 
 
       2.  Plass    : Christoffer TalleraasBenket:    Ingvild Anne Myklebust Christensen.  

Støtteappeller: Ida Stryken. Marius Sunde. 
                                                            Benket :    Jomar Rønning-Volle. 

 Støtteappeller: Berit Rønning-Volle. 
            Ingvild valgt med 62 mot 31 % av stemmene for Christoffer 7% for Jomar. 
N.B: Ingvild Nygren, delegat forlot møtet. 
 

3. Plass   :  Jon A. Danielsen Benket: Christoffer Talleraas 
støtteappeller:Dag F. Pettersen 
Jon A. Valgt med 74 mot 26 % av stemmene. 

4. Veslemøy Linde Benket: Christoffer Talleraas 
støtteappeller: Lise T.Midtskogen 
Christoffer valgt med 74 mot 26% av stemmene. 

5. Marius Sunde Benket: Veslemøy Linde 
støtteappeller: Johannes Gran. 
1.stemmerunde 50-50%. Ny runde. 
Marius valgt med 14 mot 12 stemmer. 

6. Grete A Nilsen valgt ved akklamasjon. 
7. Jomar Rønning-Volle valgt ved akklamasjon. 
8. Monica Rønning Benket: Veslemøy Linde 

Monica valgt med 56 mot 44 % av stemmene. 
9. Ole-Jacob Christensen valgt ved akklamasjon. 
10. Tone F. Holden trakk seg fra plassen og foreslo Veslemøy Linde. 

Veslemøy Linde ble valgt ved akklamasjon. 
11. Barbro Bekken ble valgt ved akklamasjon. 
12. Ingebjørg Øveraasen ble valgt ved akklamasjon. 

 
Karina takket for tilliten som 1. kandidat og oppmodet til samarbeid og entusiasme fram 
mot og inn i valget 2021. 
Tone takket de involverte og frammøtte for deltagelsen. 
Møtet ble hevet. 
 
 
Signert 
http://innlandet.mdg.no/files/2020/11/Signert-kandidatliste.pdf 
 

http://innlandet.mdg.no/files/2020/11/Signert-kandidatliste.pdf

