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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Innkalling til styremøte 12-2020/2021 

 
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  6. januar 2021 kl. 19:00 – 21:30.  

 

Sted: Nettbasert på Zoom 

 
Vedlegg: 

Vedlegg 1 (sak 136): Referat fra forrige styremøte 

Vedlegg 2 (sak 144): Utkast til styrets årsmelding (pdf) 

Vedlegg 3 (sak 144): Forslag til høringsuttalelse til utkast 2 av stortingsprogrammet (pdf) 

Vedlegg 4 (sak 142): Utkast til prosedyredokument for nominasjonsprosessen (pdf) 

Vedlegg 5 (sak 144): Regnskap for 2020 (ettersendes) 

Vedlegg 6 (sak 144): Forslag til budsjett for 2021 (ettersendes) 

Vedlegg 7 (sak 144): Geografisk spredning av styret (pdf) 

Vedlegg 8 (sak 144): Vedtektsendringsforslag (pdf) 
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135/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

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

 

136/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V 

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

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 16.12.2020 godkjennes. 

 

137/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

En representant for fylkestingsgruppa orienterer. 

 

138/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontakten orienterer. 

 

139/2020-21 Orientering fra GU - O 

GUs representant orienterer. 

 

140/2020-21 Økonomisk status - O 

Leder/kasserer orienterer. 

 

141/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

 

● Orientering til lokallagene om hva som skal rapporteres etter årsmøtet, bør skrives. 

 

142/2020-21 Nominasjonsprosess oppsummering/evaluering - O/D 

Saksforbereder: Bård Uri Jensen 

 

Til grunn for dette punktet ligger blant annet evalueringsnotat fra nominasjonskomiteen og 

Christoffers evaluering av nominasjonsmøtet. 

 

Nominasjonsmøter til stortingsvalget 2021 for begge valgkretser (Hedmark og Oppland) ble 

avholdt parallelt. Møtene var digitale på grunn av pandemisituasjonen, og de ble avholdt med 

møteledelse og teknisk støtte fra den sentrale partiorganisasjonen. 

 

Ifølge vedtektene (§3b) har alle fylkeslagets medlemmer møte- og talerett på 

nominasjonsmøtene. Av tekniske årsaker knyttet til den digitale løsningen ble det likevel 

bestemt at bare delegater og andre med konkrete oppgaver knyttet til møtene, skulle delta i 

møtet, mens møtene skulle kunne følges av alle på live-stream. På grunn av tekniske 
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problemer ble møtene likevel ikke streamet, men det ble gjort opptak av deler av møtene, og 

disse opptakene er i etterkant gjort tilgjengelig for medlemmene via lukket Facebook-gruppe. 

Den digitale møteformen nødvendiggjorde også enkelte andre, mindre tilpasninger i 

gjennomføringen, knyttet til avstemninger og opptelling. Det ble stilt enkelte 

oppklaringsspørsmål til rutinene undervegs, men det var ingen kritikk av dem. 

 

På forslag fra Jon Lurås ble det vedtatt noen ekstra rutiner for pauser etter avstemninger, 

med tanke på å gi delegasjonene noe tid til å områ seg. Dette var med tanke på at 

effektiviteten i digitale avstemninger ellers i mindre grad ville gi slike anledninger enn i 

fysiske møter. 

 

Nominasjonsmøtet for Oppland valgte toppkandidat i henhold til nominasjonskomiteens 

innstilling, mens nominasjonsmøtet for Hedmark valgte en annen toppkandidat enn 

nominasjonskomiteens innstilling. Det vises ellers til protokollene fra møtene, med de 

vedtatte listene. 

 

Jeg har skrevet et utkast til prosedyrenotat for senere nominasjonsprosesser (vedlagt pdf) 

som bygger på evalueringene. Et hovedpoeng i evalueringen fra komiteen er en grundigere 

forberedelse av prosessen fra fylkesstyret (eller andre i organisasjonen) og tilgang til alle 

relevante ressurser. Jeg foreslår i notatet at en person i styret får et særlig ansvar for å 

forberede og følge opp nominasjonsprosessen i fremtidige nominasjoner. 

143/2020-21 Status for valgkamp - O 

Leder orienterer. 

 

144/2020-21 Årsmøte 

Saksforbereder Bård Uri Jensen, Anne Nielsen og Jon Lurås 

 

Vedlagt innkallingen finner dere utkast til årsmelding og forslag til vedtektsendringer.  

 

Vi ønsker også å bruke årsmøtet til å forankre høringsuttalelse på 2. utkast av 

stortingsprogrammet. Dette utkastet ligger også vedlagt. 

 

Etter planen vil vi ha klart regnskap 2020 før styremøtet og den vil da bli sendt ut. Budsjett 

2021 har forutsetninger som bygger på regnskapet og vil sannsynligvis ikke bli sendt ut før vi 

har klart regnskapet 2020. 

 

Årsmøtet 2020 vedtok følgende “Styret evaluerer dagens styremodell og vurderer den spesielt 

opp mot ønsket om å ivareta geografisk spredning. Evalueringen skal ende opp som sak på 

neste årsmøte.”. Forslag til saksdokument ligger vedlagt. 

 

Pressemelding for årsmøtet må forberedes og sendes ut umiddelbart etter årsmøtet. 

 

 

145/2020-21 Eventuelt 
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