Innkalling til styremøte i MDG i Innlandet 01/2020-21

STYREMØTE I
MDG I INNLANDET
Innkalling til styremøte 01-2020/2021
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin
Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.
Meld fra til leder og din personlige vara dersom du ikke kan møte.
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.
Tid: Onsdag 04. mars 2020 kl. 19:00 – 21:00.
Sted: Nettbasert: https://zoom.us/j/118048740
tlf 239 60 588 med kode 118 048 740
Vedlegg:
1. Protokoll fra forrige styremøte
2. Sakspapirer for neste landsstyremøte
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Saksliste
01/2020-21
02/2020-21
03/2020-21
04/2020-21
05/2020-21
06/2020-21
07/2020-21
08/2020-21
09/2020-21
10/2020-21
11/2020-21

Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - V
Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V
Informasjon fra fylkestingsgruppa - O
Siden sist - O/D
Oppfølgingssaker fra årsmøtet - V
Økonomi - O
Saker framover - O/D
Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021 - O/D
Utgiftsdekning LM - og prinsipp - V
Politikk - D
Eventuelt

01/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av
møtet - V
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Jon Lurås velges til møteleder og Bård Uri Jensen til protokollfører.

02/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V
Protokollen ligger på https://innlandet.mdg.no/styret/
Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøte 22.01.2020 godkjennes.

03/2020-21 Informasjon fra fylkestingsgruppa - O
Leder for fylkestingsgruppa orienterer.

04/2020-21 Siden sist - O/D
Det er mye aktivitet mellom styremøtene. Noen av dere har vært involvert i saker som andre
ikke kjenner til. Dette punktet bruker vi til å orientere om aktiviteter i forskjellige størrelse
som har vært framme.
● En runde med møtedeltakerne
● Vi har vært representert på flere lokallagsårsmøter. Lillehammer (Jon og Torbjørn),
Ringebu (Jon), Sel (Torbjørn), Østre Toten (Toten), Gjøvik (Tone), Ringsaker (Jon),
Hamar (Anne), Stange (Jon), Løten (Jon).
● Oppdatering av lokallagsinfo i Partiportalen har frist 6.3.2020. JonF er på saken, men
det kan tenkes at det trengs bistand. SSB åpner sin regnskapsrapportering for 2019
26.mars og har frist på 1.juni
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Johannes og Jon har hatt møte med et medlem på Hamar, Ann Avranden, som jobber
med profilering og markedsføring. Hun kunne tenkt seg å dra i gang en gruppe med
folk for å bistå oss på dette området. Vi avventer nå et konkret forslag fra henne, og er
dette noe vi ønsker å gå videre med, så vil det komme opp som sak i et kommende
styremøte.
Tone, Bård og Jon har hatt ukentlige møter. Formen på disse er ikke helt på plass
enda.
Tone, Johannes og JonL har hatt jevnlig dialog med JonF. Johannes rapporterer at
han er godt fornøyd. Tone er litt usikker på hvordan oppgavefordelinga er. JonL er
godt fornøyd, men ser nå behov for en mer formell oppgavebeskrivelse. Det blir møte
med JonF og hans sjef, Ragnhild Sjyvollen, i forbindelse med fylkesledermøtet i
forkant av kommende landsstyremøte.
Anne er i gang med arbeidet med oppfølging av nye medlemmer. Forhold til lokale
oppfølgere.
Skjema for tilbakemeldinger fra årsmøtehelga. Vi ser på status i møtet. Så langt er det
mest interessante at INGEN meldte at de har reist kollektivt. Vi vet at dette ikke er
helt riktig, men det viser at det er veldig få som reiste kollektivt til møtet.
Etter initiativ fra JonL så har MDG Innlandet sendt inn vedtektsendringsforslag til
MDG LM på delegatsammensetning. Forslaget blei forevist noen tilfeldige personer
rundt i landet, og vi fikk god støtte fra Trøndelag og leder av Viken og fra
Partisekretær. Ingen negative tilbakemeldinger.
Bård er i gang med nettsida. Litt tidlig med evaluering, men det har begynt å skje noe.
Det vil være naturlig å ta en evaluering og holde opp mot innspillet fra GU fra i høst.
Avslutning MDG Hedmark og MDG Oppland
Og mye mer...

05/2020-21 Oppfølgingssaker fra årsmøtet - V
05.1 Valg av perioder for styrets medlemmer unntatt leder og nestleder V
Leder og nestleder velges hvert år, men resten av styrets medlemmer skal ifølge vedtektene
velges for to år av gangen. For å unngå at hele styret skiftes ut samtidig, må to av
medlemmene velges for bare ett år i denne første perioden. Vi tror dessuten at det er gunstig
om ikke sekretær og kasserer skiftes ut samtidig.
Forslag til vedtak:
Bård Uri Jensen og Anne Nielsen velges for to år. Kristin Swärd og Torbjørn Dahl er på valg i
2021.

05.2 Valg av vara for Innlandets representanter til Landsstyremøter - V
Leder og nestleder er Innlandets representanter til Landsstyret. Styret skal selv velge varaer
for disse, ifølge vedtektene. På styremøtet 11. desember 2019 ble Bård Uri Jensen valgt som
vara for leder og Kristin Swärd for nestleder.
Forslag til vedtak:
Til landsstyret velges Bård Uri Jensen som vara for leder, og Kristin Swärd som vara for
nestleder.
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05.3 Varastruktur for Landsmøtet - V
På årsmøtet ble det vedtatt at styrets vararepresentanter og fylkestingsgruppas
vararepresentanter fungerer som varaer til Landsmøtet, men det ble ikke bestemt rekkefølge
eller annen struktur.
Forslag til vedtak:
Fylkestingsgruppa bestemmer selv sin varastruktur.
For styrets representanter til Landsmøtet fungerer deres personlige varaer til styret som
personlig vara til Landsmøtet. Ved behov utover dette fungerer styrets vararepresentanter
som varaer i prioritert rekkefølge: Hilde Amundsen, Grete Antona Nilsen, Knut Stian Olsen,
Kristine Liodden, Stine Olsen, Jan Fadnes.
Ved leders fravær fra landsmøtet fungerer nestleder som delegasjonsleder. Hvis dessuten
nestleder er fraværende, fungerer et annet styremedlem som delegasjonsleder.

05.4 Samarbeidsplattform og felles kalender - V
Sekretær orienterer om vurdering av digital samarbeidsplattform og felles kalender. Flere
verktøy er vurdert mer eller mindre nøye. Vi tror det er praktisk at vi i størst mulig grad
holder oss til én plattform med tanke på brukervennlighet og opplæring. Vi bruker allerede
Google Mail (gmail) og Google Disk.
Google-kalenderen gjør det mulig å dele kalendere med utvalgte samarbeidspartnere, f.eks.
internt i styret og med fylkestingsgruppa, og dessuten ha helt åpne kalendere for deling med
alle medlemmer og interesserte. Google Keep er et verktøy for huskeliste og planlegging av
aktiviteter, som kan kobles til kalenderen. Google Hangouts er en kanal for skriftlig dialog
mellom to eller flere deltagere.
Google-verktøy kan ikke og skal ikke erstatte bruk av alle andre verktøy, f.eks. webside
(WordPress) og sosiale medier.
Sekretær og styre fortsetter å vurdere verktøy og evaluere bruken av Google-verktøyene.
Forslag til vedtak:
Styret tar i bruk Google-verktøyene Kalender, Keep og Hangouts som plattform for internt og
eksternt samarbeid.
Styret tar sikte på å holde seg til Google-verktøy så langt det er hensiktsmessig.

06/2020-21 Økonomi - O
Penger fra de tidligere fylkeslagene i Hedmark og Oppland er kommet inn. Fylkestingsgruppa
fra Hedmark har også overført. Vi venter fremdeles på fylkestingsgruppa i Oppland.
Kasserer/leder orienterer.

07/2020-21 Saker framover - O/D
En ikke komplett oversikt over saker og aktiviteter det jobbes med. Noen av disse kan komme
som egne saker til styret seinere, og andre vil kun bli referert til i «siden sist»-punktet. Atter
andre vil dere aldri høre noe mer om kanskje.
● Neste LS-møte er 20.-22.mars. Det vil bli arrangert et digitalt formøte til dette møtet.
Dato kommer seinere. Det er et ønske om at hvert fylke leverer en statusmelding i
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LS-møtet, en såkalt «fylkesmelding». Dette har ikke Hedmark vært flinke til; jeg tror
Oppland har gjort det innimellom ihvertfall. Det håper vi at vi får til framover nå.
Det arrangeres et eget fylkesledermøte i forkant av LS-møtet.
Leder i Viken, Birgitte Sterud har kontaktet JonL med forespørsel om å være med på
fellesmøte med lederne i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.
Det pleier å avholdes formøte for delegatene til landsmøtet, dette må vi få til denne
gangen også. Formøtet vil være åpent for alle medlemmer. Vi vurderer om dette møtet
skal være fysisk.
Prosess for innspill til programkomiteen etter at den kommer med sitt første utkast.
Det kom ønske på årsmøte om å klargjøre informasjon og retningslinjer for at lokallag
skal kunne søke om støtte fra fylkeslaget.
Det kom ønske på årsmøtet om en oversikt over hva lokallaga er forventet å levere inn
av papirer etter årsmøtet.
Det er kommet spørsmål om hvordan man bruker Hypersys til å sende ut til lokallaga.
Vi ser behovet for å få tettere dialog med forskjellige interesseorganisasjoner i
Innlandet. Organisasjoner som er nevnt, er Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er helt
sikkert flere. Fint om dere kommer med innspill i møtet, så får vi se hvilke som skal
prioriteres.
Vi bør snart etablere en Valgkampkomité som skal innstille på hvordan vi skal jobbe
inn mot Stortingsvalget.
Det har kommet flere ønsker om å forbedre samhandlingen i organisasjonen, både
mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret, mellom fylkestingsgruppa og lokallaga, og
mellom MDG og GU.
Jevnlig oppfølging av årshjul.
Det har kommet ønske om skolering både av styret og av styremedlemmer i lokallaga.
Det har kommet ønske om et eget fysisk styremøte. Dette vil bli vurdert nærmere.
Møte i Vestre Toten (Jon), Kongsvinger årsmøte (Jon)
Fylkestingsgruppa og fylkesstyret har fått forespørsel fra Lars Giæver om vi er
interessert i å kjøpe tjeneste for støtte til lokale folkevalgte.

08/2020-21 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021 O/D
Nominasjonskomiteen er i gang, og endelig dato for nominasjonsmøtet må snart avklares.
Nominasjonskomiteen v/Torbjørn orienterer litt i møtet.
Det må også bestemmes om det skal være flere aktiviteter i for- eller etterkant av
nominasjonsmøtene. Vi er i dialog med fylkestingsgruppa knyttet til dette.
Innspill/orientering fra Daniel / JonF angående sted for nominasjonsmøte.

09/2020-21 Utgiftsdekning - V
Styret gjorde i sak 47 på styremøte 22. januar 2020 vedtak om noen regler for utgiftsdekning.
På årsmøtet måtte styremedlemmer som ville ha enkeltrom, dekke ekstrautgiften til dette
sjøl.
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På kommende landsmøte er det også tillegg for enkeltrom (436 kr), og de som ønsker dette,
må betale dette ved påmelding. Er det rimelig å kreve at våre delegater dekker dette av egen
lomme?
Forslag til vedtak:
Delegater som ønsker enkeltrom på MDG Landsmøte, dekker i utgangspunktet dette selv.

10/2020-21 Politikk - D
Det har vært sterkt ønske om at vi skal bruke mer tid på politikk. Derfor er det satt av halve
møtet denne gangen for å diskutere hvordan vi skal gjøre dette, og forhåpentligvis så får vi litt
tid til å diskutere reelle saker også.
Dette punktet kan ta tak i forskjellige deler av denne problemstillingen. Og noen formelle ting
må vi kanskje avklare med vedtak, andre ting vil være oppe til evig diskusjon.
En muligens enkel problemstilling er hvem som skal kunne sende inn leserbrev og skrive
under «MDG Innlandet». Må vi ha styremøte på dette, eller kan leder gjøre dette alene? Dette
vil være avhengig av sak, tenker vi. Noen saker er godt forankret i program og organisasjon,
andre saker er det full splid om. Vi må bli flinkere til å fronte MDG og MDGs politikk, og
derfor er det naturlig å ha en ganske lav terskel for å signere med MDG Innlandet. Det er
mange ting hvor vi kan ytre oss innenfor fylkesprogram og nasjonalt program. Vi kan også
henge oss på nasjonale utspill. For det vi oppfatter som saker som er godt forankret, så bør
leder eller nestleder kunne godkjenne bruk av signaturen «MDG Innlandet». Når vi kommer
til saker som sykehuslokalisering og andre lokaliseringsdebatter i Innlandet, så blir det fort
mye mer følsomt. JonL fikk forespørsel om å stille for å holde appell til støtte for Reinsvoll
sykehus; dette er en sak som MDG Oppland har brukt mye tid på. En støtte til Reinsvoll
kunne oppfattes som en «ikke støtte» til Sanderud i Hedmark. JonL syntes dermed saken blei
følsom og litt vanskelig. Vi burde kunne være tydelige i denne saken, men med manglende
diskusjon i Hedmark så blei dette problematisk denne gangen. Hadde vi hatt saken oppe i et
styremøte, så ville dette vært lettere. Vi bør muligens åpne for ekstraordinære styremøter for
å diskutere konkrete politiske saker? Jernbanesaken ved Hamar er en tilsvarende sak som vi
burde kunne frontet tydeligere. Fylkestingsgruppa måtte selv ta stilling til hva som skulle
frontes i fylkesutvalget.
Noen saker er helt entydig knyttet til fylkestinget og dermed til fylkestingsgruppa. Noen av
disse sakene egner seg til å søke lokalforankring i standpunkter. Det vil komme oversikter
over saker som skal opp i fylkesting og i forskjellige utvalg. Om fylkestingsgruppa er flinke til
å formidle kommende saker til lokallag og fylkesstyret, så vil det være en fin mulighet for å ta
tak i saker. Fra f.eks utvalg for utdanning så meldte Jon André Danielsen at følgende saker er
underveis:
● PPT og voksenopplæring (forskjellig organisert i hvert fylke, finne felles modell.)
● Overgangsordning budsjettfordelingsmodell (ny budsjettfordeling vil få såpass store
konsekvenser for enkelte skoler at det er behov for en overgangsordning)
● Lærlingstilskudd (ekstratilskudd for lærlinger med ekstra behov - grunnlaget er
endret)
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Skolemat (Posisjonen vil at det skal regnes på kostnaden ved å innføre gratis
skolemat)
● Kjeveortoped i Nord-Østerdalen
Om noen av disse sakene er innenfor det vi bør ta tak i, kan vi vurdere.
●

Saker som ikke er innenfor fylkestinget, er det helt klart at fylkesstyret har ansvar for å fronte
i Innlandet. Hva vi tar tak i, vil uten tvil være avhengig av enkeltpersoners interesser. Vi må
være flinkere til å ta tak i og fronte mange saker. En sak vi kunne ha ment noe om akkurat nå,
er f.eks. GMO - genmodifisering - i landbruket. Grønn Ungdom har nylig frontet dette.
Kan en ide være å sette oss et mål om å ha en politisk uttalelse fra hvert styremøte? Skal vi
lage oss et politisk budsjett?

11/2020-21 Eventuelt
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