Innkalling til styremøte i MDG i Innlandet 03/2019-20

STYREMØTE I
MDG I INNLANDET
Innkalling til styremøte 04-2019/2020
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin
Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.
Kan du ikke møte, så må du passe på å få varaen din til å møte.
Invitert: Jon Frydenborg, MDG varaer, GU varaer og fylkestingsgruppa.
Tid: Onsdag 22. januar 2020 kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Nettbasert: https://zoom.us/j/223537982 eller
tlf 239 60 588 med kode 223 537 982
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37/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av
møtet
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
Jon Lurås velges til møteleder og Bård Uri Jensen til protokollfører

38/2019-20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøte 08.01.2020 godkjennes

39/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte
Økonomibistand kontrakt signert
Innlandet på Nett

40/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet
Stiftelsesmøtet gav styret i oppgave å utarbeide en modell som ivaretar geografisk spredning,
jf. sak 9, F4.
Tone er igang med å hente inn litt informasjon om hvordan andre gjør dette.

41/2019-20 Info fra fylkestingsgruppa
Blir tatt muntlig i møtet.

42/2019-20 Siden sist
Blir tatt muntlig i møtet.

43/2019-20 Årsmøtehelga 2020
Vi har blitt enige om at vi skal bruke hele helgen 8.2-9.2.2020. Årsmøtet for MDG Innlandet
er bestemt til å være på 8.2. MDG Oppland og MDG Hedmark har planlagt sine avsluttende
årsmøter i forkant av vårt årsmøte. Lederne i MDG Oppland og MDG Hedmark mener det
skal holde med 2 timer for årsmøtene til henholdsvis Hedmark og Oppland. Da vil
programmet for 8.2 bli som følger:
Kl 10:00 - Parallelle årsmøter for MDG Oppland og MDG Hedmark.
Kl 12:00 - Lunsj
Kl 13:00 - Årsmøte MDG Innlandet.
Kl 18:30 - Hilsningstale fra talsperson Arild Hermstad.
Kl 19:30 - Middag
Utkast til programmet for årsmøtet:
● Registrering av fremmøtte
● Konstituering av møtet
● Valg av møteleder
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Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av 2 protokollunderskrivere
Godkjenning av forretningsorden/møteregler
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Fylkestingsgruppas melding
Nominasjonsprosess for stortingsvalget 2021
Langtidsplan 2020-2023
Årsplan for 2020
Budsjett for 2020
Vedtektsendringer
Valg av leder
Valg av øvrige styremedlemmer
Valg av X delegater til MDG landsmøtet
Valg av 2 landstyrerepresentanter og disses varaer
Valg av valgkomité
Resolusjoner

Valgkomitéforslag fra Torbjørn:
Marius Sunde, Lillehammer (leder)
Guro Veum, Østre Toten
Runhild Dammen, Tynset
Gjermund Gjestvang, Elverum
Vara:
Johannes Wahl Gran, Lillehammer
Marianne Aschehoug Lunåsmo, Tynset
Grønn Ungdom foreslår et medlem + vara.

Redaksjonskomité
Forslag ikke klart.

Program søndag 9.2
Følgende temaer er avklart.
● Kommunikasjon i sosiale medier og andre kanaler. (Sveinung Arnestad fra
kommunikasjonsgruppa vår på Stortinget kommer.)
● Om dørbank eller andre former for velgerkontakt, jf. landsstyrets mål om å treffe like
mange velgere i 2020 som i valgåret 2019. (Anne Vanem og Jon)
● For kommunestyrerepresentanter: erfaringer fra arbeid og synlighet i
kommunestyret. (Torbjørn Dahl: 1-2 timer.)
I tillegg så har vi nå fått henvendelse fra programkomiteen med spørsmål om vi vil ha en
runde med dem på fylkesårsmøtet. Dette bør vi vel prøve å få til. Se vedlegg.
Det er mulig at det vil være tjenlig med parallellsesjoner. Vi arbeider videre med dette.
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Annet om helga.
Arild Hermstad kommer og holder tale, er med på middag og overnatter.
Vår nye regionkontakt Jon Frydenborg kommer.
Noe vi har glømt??

44/2019-20 Årsplan 2020 og planer for 2021 - 2023
Hvordan vi tenker framover vil legge føringer for hvordan vi planlegger 2020, derfor ønsker
vi å se litt på hva vi vet om årene framover og hvordan vi skal legge til rette for best mulig
arbeid i dem. Langtidsplanen bør utvikles mer etterhvert, men på dette tidspunktet så tenker
vi at den viser hovedtrekkene for årene framover. Handlingsplanen vedtatt av Landsstyret
finner dere her Handlingsplan 2020
2020 - mellomvalgår Store arrangementer vil være årsmøte februar og nominasjonsmøte ca oktober.
I tråd med nasjonal handlingsplan så vil vi i år satse på å styrke organisasjon, møte velgerne
og støtte våre nye folkevalgte. Vi vil også bruke energien vår på å sikre gode
nominasjonsprosesser i Oppland og i Hedmark fram mot nominasjonsmøtene. Kontakten fra
fylkeslaget til lokallagene vil vi fortsatt ha fokus på å forbedre
Bygge organisasjon og klargjøre for valgår. Bygge organisasjon betyr både å styrke lokallaga
og å støtte de lokale folkevalgte i deres arbeid. Samhandlinga med fylkestingsgruppa må
sikres. Nominasjonsmøtene vil gi to toppkandidater, en for Oppland og en for Hedmark.
Disse må vi sikre god støtte og profilering, helt fra nominasjonsmøtene og fram til valget i
2021. Budsjettet i mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av
sparepengene.
Prioriterte områder vil i 2020 være:
● Organisasjon
○ Jobbe for forbedring av kontakten mellom lokallag.
○ Lokallag uten folkevalgte skal få spesiell oppfølging.
○ Klargjøre for valgkamp i 2021.
● Velgermøter
○ Støtte lokallagene slik at flere kommer igang med dørbanking.
○ Alle møter i lokallagene skal være åpne for alle.
● Folkevalgte
○ Mer samhandling på tvers for våre folkevalgte.
○ Flere felles aksjoner.
○ Sterkere bånd mellom fylkestingsgruppa og kommunepolitikerne.
● Stortingsnominasjon
○ Sikre gode prosesser i Oppland og Hedmark
● Synlighet
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2021 - valgår - årsmøte januar (januar pga veldig tidlig landsmøte). Mulig at vi bør ha et
valgkamptreff for hele fylket i mai/juni? Aktivt jobbe med den lange valgkampen fram til den
korte valgkampen begynner i august. Støtte toppkandidatene. I valgår så kan vi bruke noe av
sparepengene.
2022 - mellomvalgår årsmøte februar og nominasjonsmøte ca oktober
Bygge organisasjon og klargjør for valgår. Nominasjonsmøtet vil gi en toppkandidat. Denne
og de andre kandidatene vil bli profilert fram mot valget. Lokallagene vil få støtte i sitt arbeid
fram mot 2023. Budsjettet i mellomvalgåret skal legge opp til å spare penger, ikke bruke av
sparepengene.
2023 - valgår - årsmøte februar og folkevalgtsamling ca oktober
Støtte fylkestingskandidatene, støtte lokallaga. Gjennomføre en god lang valgkamp, og en
intens kort valgkamp. Etter valget må vi følge opp våre nye folkevalgte. I dette året så har vi
som mål å bruke opp alle pengene vi har. Vi trenger kun en sikkerhetsmargin for å dekke opp
de utgiftene vi får fram til neste støtte utbetaling.

Se vedlegg 2 for innspill fra Christoffer Tallerås til årsplan.

45/2019-20 Årshjul og budsjett 2020
Budsjett
Se vedlegg.
Kristin og Jon har sett på dette og Jon har justert litt og tilpasset oppsettet til malen som vi
fikk fra sentralt.
Denne versjonen er satt opp med et overskudd på 40’. Det er en litt optimistisk inntektsside,
så det er ikke sikkert vi egentlig har noe overskudd når året er over.
Kommentarer til beløpene.
20’ til åpne møter - dette bør vi få til i områder hvor vi står svakt.
70’ til årsmøtet og nominasjonsmøtet - tvilsomt om vi har økonomi til overnatting
iforbindelse med nominasjonsmøtet. Kanskje vi kan få noe fra fylkestingsgruppa til støtte
faglig del på årsmøtet og nominasjonsmøtet.
20’ til landsmøtet - ingen utenom delegatene.
10’ til skolering styret
40’ som aktive lokallag kan søke på som ekstra støtte.
Årshjul
4.-5.1 Nasjonalfolkevalgsamling
27.1 Langtidsstrategimøte for Innlandet.
31.1 Høringsfrist langtidsstrategi
8.-9.2 Årsmøte med overnatting
Frister for LS
28.2 Forslagsfrist for LM
20.-22.3 Landsstyremøte
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24.-26.4 Landsmøte
Sommerfest?
14.9 Frist høring første utkast av program til Stortingsvalget
25.-27.9 Landsstyremøte
*.10 Nominasjonsmøte med overnatting
27.-29.11 Landsstyremøte
30.11 Andre utkast til program til Stortingsvalg lanseres.

46/2019-20 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021
Vi er usikre på om det er nødvendig å ha opp denne saken igjen, men vi setter den på kartet
slik at styremedlemmene kan fokusere litt mer på denne saken en siste gang før årsmøtet.

47/2019-20 Utgiftsdekning for styremedlemmer.
Vi må avklare på hvilket nivå vi skal dekke utgifter for styremedlemmene. Utgiftsdekning er
flere ting. En ting er direkte reiseutgifter, en annen ting er tapt arbeidsfortjeneste. Deltagelse
på seminarer og andre arrangementer er en tredje ting. Utlegg for organisasjonen dekkes
sjølsagt når det er avtalt og det kreves.
Vi foreslår følgende:
● Reiser skal fortrinnsvis gjøres kollektivt og dekkes etter bilag.
● For reiser som vanskelig kan gjennomføres innenfor rimelig tid kollektivt kan det
brukes bil. Da dekkes bruk av egen bil etter statens satser. For reiser som burde vært
utført kollektivt dekkes beregnet kollektivkostnad.
● Deltagelse på seminar og andre arrangementer, inkludert reiseutgifter dekkes etter
avtale.
● Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for tiden ikke.
● Leder godkjenner styremedlemmenes utgifter. Nestleder godkjenner leders utgifter.

48/2019-20 Utsatte saker
●
●

33/2019-20 Om samspillet i organisasjonen
35/2019-20 Diskusjon rundt rutiner for leserbrev o.l. på vegne av fylkeslaget

49/2019-20 Eventuelt
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Vedlegg 1

Mail fra programkomiteen angående fylkesårsmøtet.
Kjære fylkeslag,
Vi i den nasjonale programkomiteen er opptatte av at programprosessen skal inkludere og
føles aktuell for så mange som mulig.
Derfor spør jeg dere: Vil dere ha en kort innledning fra programkomiteen på fylkesårsmøtet
deres?
Avhengig av hva som passer for oss og dere, kan jeg tilby enten…
1. BESØK…at jeg (eller noen andre fra programkomiteen) kommer på besøk og holder en kort
innledning for fylkesårsmøtet om prosessen. Dette kan også kombineres med et litt lengre
opplegg for å gi innspill til komiteen, etter avtale.
Besøk forutsetter at fylkeslaget dekker eventuelle utgifter for reise og opphold, og at noen fra
komiteen kan komme den aktuelle datoen.
2. SKYPEINNLEDNING…at jeg (eller noen andre fra programkomiteen) holder en kort
innledning via Skype/Zoom e.l. på fylkesårsmøtet.
3. VIDEOHILSEN…at jeg sender dere en videohilsen med informasjon om
programprosessen, som kan spilles av på fylkesårsmøtet.
Ta kontakt hvis dette er aktuelt for dere!
Informasjon om prosessen finner dere forøvrig her:
https://i.mdg.no/min-organisasjon/programkomiteen
Vi tar imot innspill fortløpende på program@mdg.no og http://program.mdg.no.
Innspill som kommer inn i god tid før 20. mars har størst sjans for å påvirke oss i første
skrivefase, men vi har ikke satt en endelig frist. Det kan likevel hende at vi kommer til å sette
en frist mot slutten av april. Følg med!
Alt godt,
Lage Nøst
leder, programkomiteen
Miljøpartiet De Grønne
lage@mdg.no
+47 95 10 84 80
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Vedlegg 2
Innspill fra Christoffer Tallerås til årsplan.
Instilling til årsplan
Årsplan 2020
Mål:
● Nå (?) medlemmar inna 31.12.2020
● Få 2000 likar på MDG Innlandet sin FB side
●
● I prioritert rekkefølje:
● 1. Skuleringar
○ MDG Innlandet ska fokusere på å skulere lokallaga og medlemmar for å
byggemeir erfaring i organisasjonen, gjere MDG til ein tryggare og meir
gjennomført arena å engasjere seg i.
● 2. Profesjonalisering og systematisering
○ Fylkesstyret ska stå som ein spyd spiss for alle lokallaga i korleis organisering
og styrearbeid ska foregå på ein effektiv og ordentlig måte.
○ Fylkeslaget ska være fremst i fylket på organisasjon og parti-kultur og passepå
at standaren videreføres til lokallag med gode maler og informasjon.
● 3. Verving og medlemspleie
○ MDG Innlandet ska være fremst på verving i fylket og ska ha stor satsning
påverveukar, men også enda viktigere e å jobbe med medlemmane man
allerede har og helde på dei.
● 4. Mediegruppe
○ Inkludere SoMe-ansvarlege frå alle lokallaga i ein mediegrup
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