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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Innkalling til styremøte 11-2020/2021 

 
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; leder for valgkomiteen Marius Sunde; toppkandidat for Oppland Karina Ødegård. 

 

Tid: Onsdag  16. desember 2020 kl. 19:00 – 21:30.  

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte 

Vedlegg 2: Utkast til innkalling til årsmøte for MDG Innlandet 2021 

Vedlegg 3: Utkast til årsplan for 2021 
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https://us02web.zoom.us/j/86370053806?pwd=UG9KNzVvVjVOaEsvdTVFKzFOYWpMZz09
https://innlandet.mdg.no/styret/
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119/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - V 3 

120/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 3 

121/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 3 

122/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 3 

123/2020-21 Orientering fra GU - O 3 

124/2020-21 Kommunikasjon - O 3 

125/2020-21 Økonomisk status og budsjett 2021 - O 3 

126/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte - O 3 

127/2020-21 Sykehuset i Innlandet - D 3 

128/2020-21 Stortingsprogram 2021-2025 utkast 2 - D 3 

129/2020-21 Status for valgkamp - O 4 

130/2020-21 Oppgavefordeling mellom styret og ansatte - D 4 

131/2020-21 Evaluering av fylkesstyret - D 4 

132/2020-21 Orientering fra valgkomiteen 4 

133/2020-21 Årsmøte 23.01.2021 4 

134/2020-21 Eventuelt 7 
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119/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

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

 

120/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

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

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 18.11.2020 godkjennes. 

 

121/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

En representant for fylkestingsgruppa orienterer. 

 

122/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontakten orienterer. 

 

123/2020-21 Orientering fra GU - O 

GUs representant orienterer. 

 

124/2020-21 Kommunikasjon - O 

Regionkontakt / leder orienterer. 

 

125/2020-21 Økonomisk status og budsjett 2021 - O 

Leder/kasserer orienterer. 

 

126/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte - O 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

 

● Innmelding av vedtatte valglister. 

 

127/2020-21 Sykehuset i Innlandet - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

Det har de siste dagene vært en del uro i MDG Innlandet knyttet til sykehus-saken. Hvilken 

lærdom kan vi trekke av dette? 

 

Helse Sør-Øst kom fredag med sin anbefaling om sykehusstruktur i Innlandet. Skal 

fylkesstyret uttale seg i denne sammenhengen? 

 

128/2020-21 Stortingsprogram 2021-2025 utkast 2 - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 
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Partiets programkomité har nylig kommet med sitt andre (og siste) utkast til nytt 

stortingsprogram. Endringsforslag har frist 29. januar og må sendes inn av lokal- og fylkeslag 

eller grupper på minst 5 personer. 

 

Vi må diskutere hvordan fylkesstyret best kan bidra i prosessen. En mulighet er at vi lager en 

innstilling til årsmøtet på 3-5 konkrete punkter som angår Innlandet spesielt. En slik 

innstilling må dermed vedtas på styremøtet 6. januar. 

 

Anne Nielsen ser på programutkastet og vil foreslå noen punkter. Disse blir ettersendt. Jeg 

foreslår at vi diskuterer dette nå med tanke på å videreutvikle en endelig tekst til neste 

styremøte. 

 

129/2020-21 Status for valgkamp - O 

Leder orienterer. 

 

130/2020-21 Oppgavefordeling mellom styret og ansatte - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Når vi nå har 2 ansatte som fra 1. januar er i til sammen 140% stilling, er situasjonen for 

arbeidet i fylkeslaget vesentlig endret. Vi må diskutere hvordan vi best kan utnytte ressursene 

ved å fordele oppgaver mellom de ulike ansatte og styremedlemmer (og 

fylkestingsrepresentanter). 

 

131/2020-21 Evaluering av fylkesstyret - D 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Fylkeslaget har nå eksistert i noe over ett år, og nåværende styre har sittet i hele denne 

perioden. Det er på tide å evaluere styret og dets arbeid i perioden, med tanke på å planlegge 

neste år, og dessuten med tanke på om det er noe vi ønsker å meddele valgkomiteen. 

 

132/2020-21 Orientering fra valgkomiteen 

Leder for valgkomiteen orienterer. 

 

133/2020-21 Årsmøte 23.01.2021 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

Fylkesstyret lager innkalling til årsmøtet. Se vedlagt “Innkalling årsmøte MDG Innlandet 

23.01.2021.pdf”. Dette er et forslag til saksliste som Christoffer har laget og jeg har justert litt. 

Vi må lage årsmelding, regnskap, årsplan, budsjett og innstille på valgkomite. Når det gjelder 

valgkampplan, så må vi diskutere hvor mye dette skal diskuteres på årsmøtet. Saken må opp, 

men hvor detaljert bør dette bli? I tillegg så foreslår jeg at vi lager innstilling til MDG 

Innlandets endringsforslag til MDGs stortingsprogram. Og så får vi diskutere om vi skal ta 

opp sykehussaken på årsmøtet. Jeg foreslår også at vi fremmer endringsforslag til vedtektene. 

 

Endelig innstillinger må vedtas på styremøtet 6. januar. 

 

Christoffer har laget første utkast til årsplan med litt justering av meg. Den ligger vedlagt. 
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Regnskap vil hovedsakelig komme ferdig fra regnskapsfører. Jeg håper at det er klart allerede 

til styremøtet 6. januar, men det kan være litt optimistisk. Budsjett har vi diskutert tidligere 

og nærmer oss en innstilling. Årsmelding lager sekretær og leder utkast på sammen. 

 

Angående vedtektene. 

 

Er det noen av vedtektene vi bør endre? Eksisterende vedtekter finner dere her. 
 

De fleste punktene i vedtektene våre er greie. Men noen små justeringer bør vi vurdere, 

tenker jeg. Konkrete forslag ligger litt lengre ned i saken. 

 

Punktet med stemmerett for fylkesstyret må vi vurdere. Begrunnelsen når vi foreslo dette, var 

for å ansvarliggjøre styret og at det på nasjonalt plan var blitt endret slik at sentralstyret fikk 

stemmerett i landsstyret. Ansvarliggjøring er fremdeles et gyldig argument. Men det som er 

mer problematisk, er at fylkesstyret blir en stor gruppering i års- og nominasjonsmøtene. 

Vedtektene åpner også for enda flere enn dagens seks medlemmer i styret, og da vil balansen 

bli enda dårligere. Fylkesstyret har stor påvirkning, spesielt på årsmøtet som følge av at det er 

vi som innstiller. Jeg mener at vi bør innstille på å fjerne styrets stemmerett på års- og 

nominasjonsmøter. 

 

Et annet punkt jeg ikke synes vi har fått til å fungere, er punktet med personlige varaer. Det 

vil jeg gjerne at vi innstiller på å endre. 

 

Og den tredje tingen jeg tenker at vi kunne endret, var å legge til i nominasjonskomiteens 

sammensetning at den på samme måte som valgkomiteen ikke kan ha sittende 

styremedlemmer. 

 

Hva tenker resten av styret om dagens delegatfordeling og telletidspunkt? 

 

Antallet delegater bestemmes etter antall medlemmer i lokallagene pr. 1. januar 

inneværende år og følgende fordelingsnøkkel: 

● Inntil 25 medlemmer: 2 delegater 

● 26-50 medlemmer: 4 delegater 

● 51-75 medlemmer: 6 delegater 

● 76-100 medlemmer: 7 delegater 

● Videre 3 delegater for hvert påbegynte 50 medlemmer. 

 

Fylkesstyret stemmerett i års- og nominasjonsmøter. 

 

Nåværende tekst: 

§3 c) Fylkesstyrets medlemmer har tale- og forslag- og stemmerett på fylkeslagets års- og 

nominasjonsmøter. 

 

Forslag ny tekst: 

§3 c) Fylkesstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett på fylkeslagets års- og 

nominasjonsmøter. 
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Fylkesstyremedlemmens varaer. 

 

Nåværende tekst: 

§4 b) Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder og nestleder eller to 

talspersoner, sekretær og kasserer. Leder/nestleder eller talspersoner skal være av 

forskjellig kjønn og velges ved særskilt valg. Styremedlemmene velges med minst en 

personlige vara. Dersom sideorganisasjoner (jfr. hovedvedtektene) er representert, så har 

disse ett medlem hver med personlige vara.  

 

Forslag ny tekst: 

§4 b) Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder og nestleder eller to 

talspersoner, sekretær og kasserer. Leder/nestleder eller talspersoner skal være av 

forskjellig kjønn og velges ved særskilt valg. Styret skal ha minst tre varamedlemmer 

som velges i nummerert rekkefølge. Dersom sideorganisasjoner (jfr. 

hovedvedtektene) er representert, så har disse ett medlem hver med vara.  

 

 

Nominasjonskomiteens sammensetning 

 

Nåværende tekst: 

4e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter 

innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og 

innstille på valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for 

komiteen, eller delegerer dette til styret. Nominasjonsmøtet behandler og vedtar 

endelig valgliste til fylkes- og stortingsvalg. Nominasjonsmøtet skal avholdes senest 

samtidig med årsmøtet i valgår. 

 

Forslag til ny tekst: 

4e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter 

innstilling fra valgkomiteen. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i 

nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på 

valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller 

delegerer dette til styret. Nominasjonsmøtet behandler og vedtar endelig valgliste til fylkes- 

og stortingsvalg. Nominasjonsmøtet skal avholdes senest samtidig med årsmøtet i valgår. 

 
Forslag til vedtak: 

Styret innstiller til årsmøtet om å endre §3c i vedtektene slik teksten ovenfor 

viser. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret innstiller til årsmøtet om å endre §4b i vedtektene slik teksten ovenfor 

viser. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret innstiller til årsmøtet om å endre §4e i vedtektene slik teksten ovenfor 

viser. 
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Dersom forslaget om innstilling til endring av §4b blir vedtatt, må valgkomiteen orienteres 

om dette. 

 

134/2020-21 Eventuelt 
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