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STYREMØTE I  
MDG I INNLANDET 
 
Notater fra 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. 

 

Til stede: Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden, Kristin Swärd (fra 20:00), Bård Uri Jensen, 

Torbjørn Dahl, Stine Olsen (for Anne Nielsen, deler av møtet), Jan Fadnes, Jon Frydenborg 

(til 21:15), Christoffer Tallerås (til 20:05), Johannes Wahl Gran (til 21:25), Suhur 

Lorch-Falch, Sindre Sørhus (fra 19:10), Karina Ødegård. 

 

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

 

Sted: Nettbasert på Zoom. 

 
Vedlegg til innkalling: 

Vedlegg 1: Referat fra forrige styremøte 

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

Vedlegg 3: Utkast til årsplan for 2021 

Vedlegg 4 (ettersendt): Notater til stortingsprogramutkastet, sak 128 

Vedlegg 5 (ettersendt): Plan for oppgavefordeling, sak 130 

Vedlegg 6 (ettersendt): Forslag om koordinering mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret, 

sak 121 
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119/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - 

V 

 

Leder åpnet møtet og foreslo endringer i rekkefølgen på sakslista av hensyn til de av de 

inviterte som var til stede på grunn av enkeltsaker. Foreslått rekkefølge: 119, 120, 132, 122, 

124, 129, 130, 121, 127, 123, 125, 126, 128, 131, 133, 134. 

 

Torbjørn Dahl stilte spørsmål om saken om evaluering av nominasjonsprosessen, som i følge 

referatet fra forrige styremøtet skulle opp på dette møtet. Saken kommer opp på neste møte, 

med et forslag til instruks/prosedyre for kommende nominasjonsprosesser, basert på 

erfaringene fra i årets prosess. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent med justert rekkefølge på sakslista. 

Jon Lurås ble valgt 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/ 

 

Vedtak: 

Protokollen fra styremøtet 18.11.2020 ble godkjent. 

 

121/2020-21 Orientering fra fylkestingsgruppa - O 

Det var ettersendte sakspapirer til denne saken, et innspill fra gruppeleder for 

fylkestingsgruppa, Johannes Wahl Gran: 

 

Bakgrunn 
Fylkestingsgruppa (heretter F.G.) og Fylkesstyret (heretter F.S.) har behov for kontinuerlig 
dialog. 
 
F.G. har tidligere vekselvis benyttet leder av F.S. (Lurås) og leder av F.G. (Gran) for intern 
kommunikasjon på tvers av gruppene. Nå er leder av F.S. også toppkandidat, og det er 
naturlig at dette arbeidet avløses av en annen fra F.S. Leder av F.G. har, som konsekvens av 
politiske verv, tidvis lav og tidvis høy kapasitet til samme type arbeid. Det er fra F.G. og fra 
leder av F.S. sine ståsteder ønskelig at en person tildeles rollen: 
 

● koordinator mellom fylkeslaget og fylkestingsgruppa. 
 
Vi ser for oss at dette kan utløse inntil 1G i året, men ikke nødvendigvis så mye. Som 
referanse har hverken Gran eller Lurås mottatt noen midler for dette arbeidet. Personen vil 
inngå i fylkestingsgruppa og det vil være forventninger om å rapportere både til fylkesstyret 
(i saker som denne eller direkte til f.eks. leder av F.S.) og til fylkestingsgruppa (eller direkte til 
leder av F.G.). 
 
Konklusjon 
I en helhetsvurdering er det noen kriterier særlig F.G. ønsker å belyse for å sikre en god og 
dynamisk fylkestingsgruppe, samt noen tilleggsmomenter for å styrke en bærekraftig 
partiorganisasjon. Punktene er ikke i en prioritert rekkefølge, men slik saksforbereder ser 
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det, er dette en fin anledning til å sysselsette, aktivere eller godtgjøre frivillige til valgkampen 
2021: 
 

● Personen bør være under 35 år 
● Personen bør være en kvinne 
● Personen bør hentes fra enten fylkestingslista, fylkesstyret eller fra en av 

stortingslistene 
● Personen bør være betalende medlem av partiet 
● Personen bør være autonom, evne tidvis høyt arbeidspress og søke effektivisering av 

arbeidet 
  
Anbefaling/innstilling 
Styret finner en egnet kandidat til vervet. 
Fortrinnsvis fra fylkesstyret eller stortingslistene.  
Styret fatter oppnevner en person til vervet i sak xx/2020-21. 

 

Gruppeleder for fylkestingsgruppa orienterte og utdypet. Diskusjon. 

 

122/2020-21 Orientering fra regionkontakten - O 

Regionkontaktene orienterte.  

 

● Det er avholdt et folkevalgtmøte. 6 personer møtte. Det er tanker om 6 slike møter per 

år.  

● Respons på lokallagenes epost-adresser er testet, og noen adresser er som konsekvens 

fjernet fra fylkeslagets webside.  

 

Se også sak 124/2020-21. 

 

123/2020-21 Orientering fra GU - O 

Ingen fra Grønn Ungdom var til stede. 

 

124/2020-21 Kommunikasjon - O 

Regionkontaktene orienterte. 

 

● Det arbeides mer aktivt med å planlegge, koordinere og iverksette 

kommunikasjonsarbeid. 

● Ca. 38 oppslag eller innlegg i tradisjonelle media januar - november. (Usikre tall.) 

● Fornyet aktivitet på Instagram og mer systematisk på Facebook. Tall for aktiviteten 

ble presentert (ikke vedlagt protokollen). 

● Websiden oppdatert og forenklet. 

● Profilbygging er fortsatt i grunnfase. Toppkandidatene har fått skolering i 

profilbygging. 

● Valgkampmateriell. 

 

Kommunikasjonsarbeidet har ikke vært prioritert og har manglet organisering og 

plan/strategi. Regionkontakt ønsker mer innsats fra noen fra styret. 
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125/2020-21 Økonomisk status og budsjett 2021 - O 

Leder orienterte kort. Vi ser mer inngående på økonomisk status og budsjett på neste 

styremøte. 

 

126/2020-21 Oppfølgingssaker fra forrige møte - O 

Orienteringer fra oppfølging fra forrige styremøte. 

 

● Vedtatte valglister må meldes inn. 

 

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? 

 

Leder orienterte om bakgrunnen for saken, som er den pågående debatten om 

sykehuslokalisering i Innlandet og et avisinnlegg av lederen for fylkestingsgruppa knyttet til 

denne debatten. Leder for fylkestingsgruppa utdypet. Diskusjon. 

 

Sykehusstruktur/-lokalisering bør settes opp som sak på årsmøtet. Leder for 

fylkestingsgruppa skriver et utkast til uttalelse til årsmøtet. 

 

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

Saksforbereder: Jon Lurås 

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. 

 

Anne Nielsen var ikke ferdig med notatet sitt om programutkastet og arbeider videre med det 

til neste styremøte. Toppkandidatene arbeider også programutkastet til neste styremøte. 

 

Leder oppfordret styrets medlemmer til å komme med skriftlige innspill til styret før neste 

styremøte. 

 

Torbjørn Dahl fremla et ønske om at fylkeslaget foreslår mer konkrete formuleringer om 

reduksjon av aktiviteten på Svalbard. 
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129/2020-21 Status for valgkamp - O 

Leder orienterte. Supplering fra toppkandidat Karina Ødegård og regionkontakt Jon 

Frydenborg. 

 

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, styremedlemmer og 

fylkestingsrepresentanter. 

 

Jon Frydenborg har satt opp et utkast til overordnet plan, fordelt på drift av fylkeslag, 

valgkamp og fylkesting (ble ettersendt som sakspapirer, ikke vedlagt protokoll). 

 

Diskusjon. 

 

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. 

 

Evaluering er naturlig å gjøre på siste styremøte før årsmøtet, men med tanke på eventuelle 

innspill til valgkomiteen tok vi en kort runde nå. 

 

Leder for fylkestingsgruppa reiste spørsmålet om valgkomiteen burde foreslå en person som 

koordinator mellom styret og fylkestingsgruppa. Denne personen kan eventuelt være et 

styremedlem. 

 

Diskusjon. 

 

Det ble reist spørsmål om varastrukturen i styret, jf. forslag om vedtektsendringer i sak 

133/2020-21. Valgkomiteen må forholde seg til dagens vedtekter. 

 

132/2020-21 Orientering fra valgkomiteen 

Leder for valgkomiteen var ikke til stede. 

 

133/2020-21 Årsmøte 23.01.2021 

Saksforbereder: Jon Lurås 

 

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

23.01.2021.pdf” som var vedlagt innkallingen. 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 valgkomité. Når det gjelder 
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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 

innkallingen. 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. 
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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. 

 

 

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: 
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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. 

 

Dersom styret vedtar forslaget om innstilling til endring av §4b, må valgkomiteen orienteres 

om dette. 

 

Diskusjon. Det ble ikke gjort vedtak. 

 

Det var generell enighet om forslag 1 om å fjerne styremedlemmers stemmerett i 

nominasjons- og årsmøter. 

 

Evaluering av hvordan varastrukturen har fungert i 2020, bør inngå i vurderingen av om 

denne bør endres. 

 

Sekretær pekte på at dagens nøkkel for fordeling av delegater til nominasjons- og årsmøter 

gir dårligere uttelling for medlem 76-100 enn for både medlemmer under 76 og over 100. Det 

virker ikke logisk. En måte å justere dette på kunne være å endre til “1 ekstra delegat for hvert 

25. medlem over 75”. 

 

Vi diskuterte politiske saker som kunne være aktuelle å reise på årsmøtet. Følgende ble 

nevnt: sykehus, rovdyrnemnd, new public management. Dessuten utkastet til 

stortingsprogram. 

 

Jan Fadnes skriver et forslag til uttalelse fra årsmøtet om new public management. 

 

134/2020-21 Eventuelt 
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