MDG OPPLANDS ÅRSMØTE
8. februar 2020

PROTOKOLL

Årsmøte 2020
Miljøpartiet
De Grønne i
Oppland

Møtested: Wood Hotel, Brumunddal, Tårnvegen 55
Møtedato: 8. februar 2020
Tid: kl. 10 - 12. Registrering fra kl 09:30 og møtestart kl 10:00
Innkalt: Lokallagene i Oppland, alle medlemmer har møterett
Påmelding:
Deltakere: Karina Ødegård, Tone Fjeldstad Holden, Jon Andre
Danielsen, Yngve Brateng Fjeldstad, Marius Sunde, Johannes
Wahl Gran, Ingvild Christensen, Lars Giæver, Therese
Bendiksen, Jan Fadnes, Tobjørn Dahl, Jon Frydenborg, Mette
Sletten, Kristine Liodden, Grete Antona Nilsen, Bjarne Gjørvad
Deltakere GU: Ingvild Torbjørnsdatter Nygren, Noah
Christiansen
18 fremmøtte, hvorav 2 observatører (Torbjørn Dahl og Jon
Frydenborg)

Dagsorden
Forklaring: V = Vedtakssak; O = Orienteringssak, D = Diskusjonssak
Registrering av fremmøtte
Konstituering av møtet
01/2020 Valg av møteleder – V
02/2020 Valg av referent – V
03/2020 Valg av tellekorps – V
04/2020 Valg av 2 protokollunderskrivere – V
05/2020 Godkjenning av forretningsorden/møteregler – V
06/2020 Godkjenning av innkalling – V
07/2020 Godkjenning av dagsorden – V
08/2020 Godkjenning av årsmelding 2019 – V
09/2020 Godkjenning av regnskap for 2019 – V
10/2020 Budsjett
11/2020 Valg
12/2020 Nedleggelse – V

Vedlegg
1. Møteregler
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap 2019
4. Vedtekter for MDG Oppland
5. Revisjon årsregnskap 2018

01/2019 Valg av møteleder – V
Forslag til vedtak: Som møteleder velges Karina Ødegård
Enstemmig vedtatt

02/2019 Valg av referent – V
Forslag til vedtak: Som referent velges Johannes C. Wahl Gran

Enstemmig vedtatt
03/2019 Valg av tellekorps – V
Forslag til vedtak: Til tellekorps velges Torbjørn Dahl og
Kristine Liodden

Enstemmig vedtatt

04/2019 Valg av 2 protokollunderskrivere – V
Forslag til vedtak: Til å signere protokollen velges Tone Holden
og Marius Sunde

Enstemmig vedtatt

05/2019 Godkjenning av forretningsorden/møteregler – V
Det vises til vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes
Enstemmig vedtatt

06/2019 Godkjenning av innkalling – V
Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes
Enstemmig vedtatt

07/2019 Godkjenning av dagsorden – V
Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes

Enstemmig vedtatt

08/2019 Godkjenning av årsmelding 2019 – V
Det vises til vedlegg 2.
Forslag til vedtak: Årsmeldingen 2019 godkjennes.
Saksbehandler bemerker: Årsmøtet synes årsmeldingen var både
utfyllende og oversiktlig med en profesjonell utforming.
Enstemmig vedtatt

09/2020 Godkjenning av Regnskap for 2019 – V
Det vises til vedlegg 3.
Forslag til vedtak: Regnskapet 2019 godkjennes.
Enstemmig vedtatt

10/2019 Budsjett
Budsjett utgår - laget legges ned og all aktivitet videreføres i MDG Innlandet.
Utgikk

11/2019 Valg
Valg utgår - laget legges ned og all aktivitet videreføres i MDG Innlandet.
Utgikk

12/2019 Oppløsning
Vedtektenes §9 omhandler Oppløsning og sier bl.a. følgende:
Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
●

At Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller at det skjer endringer i
kommune-/fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller
sammenslutning med andre naturlig.

Som alle nå vet så er Oppland og Hedmark slått sammen til ett fylke og det er
derfor naturlig å legge ned MDG Hedmark og MDG Oppland.
Forslag til vedtak: MDG Oppland oppløses og alle verdier overføres til MDG
Innlandet.
Vedtatt (med et solid flertall)

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret i Innlandet MDG arbeide for å
synliggjøre utfordringene ved sammenslåingen av to så store fylker og at
sentraliseringa er i strid med MDGs prinsipper.
Vedtatt (med et solid flertall)

VEDLEGG 1
Møteregler for fylkesårsmøtet til Oppland MDG 2019
Generelt
§1 - Formalia Møtereglene regulerer fylkesårsmøtet til Oppland MDG 2019. Møtereglene
er underlagt vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og
vedtektene, er vedtektene styrende. Møtereglene vedtas med alminnelig flertall.
§2 - Opptreden På årsmøtet skal møtedeltagerne opptre med respekt for hverandre, på en
måte som best mulig bidrar til at møtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrer, og ved gjentatte eller grove
tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing,
plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal møtedeltager som utfører
dette bortvises fra salen.
§3 - Stemme- og talerett Alle medlemmer av fylkeslaget har talerett. Delegatene har
stemmerett og skal gis forrang i fordeling av taletid.
De stemmeberettigede skal være til stede fra møtet er satt til det avsluttes, og har selv ansvar
for å holde seg oppdatert om møtets gang. Dersom en stemmeberettiget forlater møtesalen
skal vedkommende levere inn sitt stemmeskilt til tellekorpset, slik at de til enhver tid har
oversikt over antall stemmeberettigede i rommet.
§4 – Åpenhet Alle som ønsker det kan overvære årsmøtet fra anviste plasser som gjester, så
lenge det er plass.
§5 - Lukkede dører Årsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede
dører. Et slikt vedtak medfører at kun delegatene, ordstyrer og referent har anledning til å
overvære møtet.

Saksgang og konstituering
§6 - Oppstart Årsmøtet velger ordstyrer, tellekorps, to protokollunderskrivere og en

referent. Deretter behandles møtereglene.
§7 - Ordstyrers fullmakter Ordstyrer skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene,
taletid, voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk gjennomføring av møtet.
Ordstyrer skal påtale upassende oppførsel under møtet. Ordstyrer gis fullmakt til å innstille på
voteringsorden i alle saker. Ordstyrer har fullmakt til å omrokkere talelisten slik at de som ikke
har vært ofte på talerstolen før kan prioriteres.
§8 - Referent og protokoll Det velges en referent til å føre årsmøtets protokoll. Protokollen
skal inneholde alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene
føres i protokollen.
§9 - Innlegg Møtedeltagere ber om ordet til innlegg ved å rekke opp hånden. Innlegg gis maks
tre minutter. Det er åpning for to replikker og én svarreplikk på innlegg. Replikker varer i maks
to min.
Ordstyrer skal prioritere førstegangs talende, og kan endre rekkefølgen på talelisten for å
skape en bedre kjønnsbalanse eller geografisk spredning.
Dersom en taler ikke respekterer taletiden skal ordstyrer påtale dette. Hver taler skal gis
beskjed fra ordstyrerbordet når det er 30 sekunder igjen av taletiden.
Spørsmål kan leveres skriftlig til ordstyrerbordet slik at ordstyrer stiller spørsmål på vegne av
årsmøtet til en eller flere kandidater under spørrerunden.
§10 - Voteringsorden, møteregler, saksopplysninger Stemmeberettigede som ønsker å
tegne seg til voteringsorden eller forretningsorden får taletid på maks 30 sekunder. Det er
ikke anledning til å ta ordet på voteringsorden eller forretningsorden for å forklare
intensjonen eller fremme et forslag.
§11 – Avstemninger Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller
komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. Avstemninger avholdes skriftlig ved at
stemmeberettigede skriver navnet til sin kandidat på et stykke papir.
§12 - Valg
1. Valg foregår ved skriftlig avstemming.
2. Presentasjon av valgkomiteens innstilling
a. Valgkomiteen får ti minutter til å presentere sin innstilling
b. Det gis anledning til å stille spørsmål om prosessen
3. Ordstyrer spør for hver listeplass om det finnes alternative kandidater. Dersom dette

er tilfelle, er prosedyren slik:
a. Alternative kandidater må ha samtykket til plassering før forslag fremmes til
ordstyrer.
b. Det gis anledning til en støttetale på inntil to minutter for hver kandidat.
Dersom ordstyrer selv skal holde støttetale eller stille spørsmål på egne vegne skal
det velges en setteordstyrer fra salen.
c. Hver kandidat holder valgtale på inntil 5 minutter.
d. Ordstyrer stiller eventuelle innkomne spørsmål til hver kandidat
e. Det gis anledning til å stille spørsmål fra salen. Spørsmål skal være korte og ikke
ha form som innlegg. Spørsmål besvares av kandidaten på maks to minutter.
Dersom det stilles mange spørsmål kan ordstyrer redusere svartid til ett minutt.
4. Det avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:
a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn.
Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene
kan overvåke opptellingen.
b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom
forkastede og blanke stemmer, er den valgt.
c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas
kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4.a.
d. Dersom det oppstår stemmelikhet, avholdes det nytt valg. Ved fortsatt
stemmelikhet trekkes det lodd.
5. Dersom det ikke finnes andre kandidater, er den innstilte valgt ved akklamasjon.
6. Stemmetall leses opp høyt av ordstyrer og føres i protokollen.
§13 – Rusmidler og forstyrrende atferd Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdige drikkevarer
under møtet. Berusede personer vises bort. Personer som forstyrrer møtet eller ved gjentatte
anledninger bryter god møteskikk, vil kunne miste stemmerett.

VEDLEGG 2

Årsmelding for 2019
Miljøpartiet De Grønne Oppland

Årsmøtet 2019 ble avholdt 16.februar på Gjøvik.

Medlemmer:
Per 31. desember 2019 hadde MDG Oppland 229 medlemmer.
Fylkesstyret:
Fylkesstyret har etter årsmøtet i 2019 bestått av:
Karina Ødegård (leder)
Johannes Wahl Gran (sekretær)
Iva Thorarinsdottir (kasserer)
Christoffer Talleraas / Sofie Syse Kolstrøm (GU)
Grete Antona Nilsen (styremedlem)
Jomar Rønning-Volle (styremedlem)
Tone F. Holden (styremedlem)
Dag Fjeldstad-Pettersen (vara)
Ole-Jacob Christensen (vara)
Guro Veum (vara)
Aurora H. Krekke (vara)
Sofie Syse Kolstrøm ble på årsmøtet valgt som vara, men overtok Christoffer Talleraas sin plass
for GU før sommeren.
Representanter til landsstyret: Karina Ødegård og Johannes Wahl Gran. Tone F. Holden har møtt
for Karina Ødegård på ett av tre landsstyremøter. På det siste landsstyremøte i 2019 var fylket

representert av det nyopprettede MDG Innlandet og Tone F. Holden fra det nye styret var
representant for Oppland-delen av Innlandet.
Fylkesstyrets arbeid.
Styrets arbeid i 2019 har vært preget av valgkamp og sammenslåingsprosessen med Hedmark.
Det har blitt avholdt 7 styremøter med kun Oppland og 8 fellesmøter med Hedmark. Etter
sammenslåingsmøtet 17.11 så ble all aktivitet i fylket overtatt av det nyvalgte styret for MDG
Innlandet. Fylket var i mai godt representert på Landsmøtet på Fornebu. I forkant av landsmøtet
så hadde vi fellesmøte med Hedmark.
Vi arrangerte felles nominasjonsmøte med Hedmark i Moelv 9.3 og fikk en fin liste med
kandidater. Programmet for MDG i det nye Innlandet fylket landet vi på møte i Brumunddal 7.5.
Fram mot valget ble det etablert et team med Runhild Dammen, Lars Giæver og Jon André
Danielsen som bistod toppkandidatene og det ble produsert en veldig bra valgkampavis og mye
materiell for diverse lokallag rundt omkring i begge fylkene. Sentralt på Hamar ble det opprettet
et valgkampkontor for Innlandet som ble betjent av forskjellige frivillige og med Anne Nielsen
som koordinator. Talsperson Une Bastholm var på besøk på Hamar 24.8. Det var i tillegg høy
aktivitet av lokallaget på Lillehammer.
Som endel av sammenslåingsprosessen så ble det arrangert Styre- og konflikthåndteringsseminar
11.-12.5 og folkevalgtsamling 15.-16.11. Begge arrangementer var i Brumunddal.
Representanter fra styret har besøkt flere lokallag og kommuner for å styrke båndene mellom
partifolk, lokallag og fylkeslaget. Og også for å gi bistand tilknyttet listestilling til
kommunevalget.
I forbindelse med listestilling ble det gjennomført aktiv oppfølging av de lokallagene, som slet
med å få på plass lister. Siste time for registrering av lister ble 4 lister registrert, hvorav vi fikk
valgt inn representant i to av disse ved kommunevalget.
Tre lokallag fikk ekstraordinær støtte til profilering mot slutten av valgkampen ved at det ble
laget postkort med én av toppkandidatene og det ble organisert distribusjon til de fleste
husstander i disse kommunene. Dette gjaldt Ringebu, Gausdal og Nordre-Land.
17. oktober ble MDG Ringebu stiftet som lokallag med bistand fra fylkeslaget.
Vi har hatt mange digitale møter. Noen har vært såkalt “Grønn Torsdag”, noe har vært

forberedelses møter til Landsstyremøter m.m.
Grønn Torsdag temaer har vært
● 10.januar 2019 - Er det grønt å få flere med barn
● 24.januar 2019 - Rovdyrdebatt
● 7. februar 2019 - Rapport fra kongressen i Washington
● 21. februar 2019 - Grønn landbrukspolitikk
● 7. mars 2019 - Vindkraft
● 21. mars 2019 - Naturens drømmekommune
● 4. april 2019 - Grønne næringer for en grønn fremtid
● 18. april 2019 - Hverdagslykke med Anne Nielsen
● 2. mai 2019 - Gjennomgang av resolusjonene som er fremmet til MDG LM
● 13. juni 2019 - Er grønn energi i det hele tatt mulig.
● 15. august 2019 - Hva gjør MDG-folk på ferie
● 29. august 2019 - Fra Jord til Bord (avholdt i forbindelse med grønne dager på
Lillehammer)

VEDLEGG 3
Regnskap 2019 Oppland MDG
Regnskap for:

Miljøpartiet De Grønne Oppland

Periode:

2019

Dagens dato:

25.01.2020
Regnskap

Budsjett

Avvik

Inntekter

2019

+ = over budsjett,
2019 − = under budsjett

3000 Videresalg av materiell

0,00

0,00

0,00

3100 Bidrag (privatpersoner etc.)

0,00

0,00

0,00

3105 Egenandel (reiseutjevning/deltageravgift)

0,00

0,00

0,00

3150 Medlemskontingent og gaver, andel fylkeslag

40 000,00

22 500,00

17 500,00

3151 Medlemskontingent og gaver, andel lokallag

10 000,00

22 500,00

−12 500,00

3155 Annen overføring fra andre partiledd

96 190,00

0,00

96 190,00

3440 Offentlig støtte etter partiloven

144 459,00

149 000,00

−4 541,00

3445 Annen offentlig støtte

0,00

0,00

0,00

3600 Husleie annet partiledd

0,00

0,00

0,00

3910 [Annen inntekt 1]

0,00

0,00

0,00

3920 [Annen inntekt 2]

0,00

0,00

0,00

8050 Renteinntekter
Sum

0,00

0,00

0,00

290 649,00

194 000,00

96 649,00

Kostnader
5990 Lønnsutgifter fylkessekretær og honorar

115 725,00

0,00

115 725,00

6300 Leie av lokaler inkl. felleskostnader

0,00

0,00

0,00

6320 Husleieandel andre lag

0,00

0

0,00

6790 Innleid tjeneste

0,00

0,00

0,00

6800 Kontorrekvisita

6 689,00

5 000,00

1 689,00

6860 Reise og avholdelse av styremøter

4 314,00

5 000,00

−686,00

6861 Reise og avholdelse av årsmøte

23 012,00

5 000,00

18 012,00

6862 Andre arrangementer / medlemsmøter

27 253,00

21 000,00

6 253,00

7110 Reise fylkessekretær

0,00

0,00

0,00

7120 Annen reise

0,00

0,00

0,00

7130 Landsmøte

3 750,00

26 145,00

−22 395,00

7300 Annonsering

0,00

10 000,00

−10 000,00

7310 Materiell (t-skjorter, trykksaker etc.)

0,00

0,00

0,00

7320 Standutstyr

0,00

10 000,00

−10 000,00

7390 Diverse valgkamp

54 625,00

150 000,00

−95 375,00

7400 Støtte til andre partiledd

13 800,00

30 000,00

−16 200,00

468,00

0,00

468,00

0,00

10 000,00

−10 000,00

7770 Bankgebyrer
7790 Skolering

8300 Ekstraordinære kostnader
Sum
Resultat

Balanse

405,00

405,00

250 041,00

272 145,00

−22 104,00

40 608,00

−78 145,00

118 753,00

INNGÅENDE
BALANSE ( ved
periodens start)

UTGÅENDE
BALANSE (ved
periodens slutt)

Endring

1790 Forskuddsbetalinger og andre fordringer

0,00

1900 Kasse

0,00

0,00

40 608,00

138 031,00

1921 Bankkonto 2

0,00

0,00

2920 Gjeld internt MDG

0,00

0,00

2921 Gjeld til andre

0,00

0,00

40 608,00

138 031,00

1920 Bankkonto 1

Formålskapital

Balanse

97 423,00

97 423,00

2019

Eiendeler
1790 Forskuddsbetalinger og andre fordringer
1900 Kasse

a
0,00
0,00

1920 Bankkonto 1

138 031,00

1921 Bankkonto 2

0,00

Sum

138 031,00

Formålskapital & gjeld
2050 Formålskapital

97 423,00

Årets resultat

40 608,00

2920 Gjeld internt MDG

0,00

2921 Gjeld til andre

0,00

Sum
Kontroll (skal være 0)

138 031,00
0,00

Utestående står det en gjeld til Lars på 15 300, som er betalt 2020, men burde vært en del av regnskapet for 2019.
Det er også en gjeld til Søndre Land på 7631 fra 2018, som det er usikkerheter rundt om skal betales tilbake.

0,00

VEDLEGG 4
Vedtekter for
Miljøpartiet De Grønne i Oppland
Som vedtatt på årsmøtet 2019.

§1 Stiftelse og grunnlag
Miljøpartiet De Grønne i Oppland (heretter kalt MDG Oppland eller fylkeslaget) er stiftet
10.07.2010. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets
prinsipprogram og vedtekter.
§2 Formål
MDG Oppland har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Oppland, blant annet
ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.
§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

a) Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4
og §5 i hovedvedtektene.
b) Til fylkeslagets nominasjons- og årsmøter benyttes følgende beregningsnøkkel for
delegasjon: A
 ntallet delegater bestemmes av

følgende fordelingsnøkkel etter antall medlemmer i lokallagene pr. 1. januar inneværende år:
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.

Sideorganisasjoner innad i fylket får 2 grunndelegater og en tilleggsdelegat per 25
medlemmer basert på sine egne medlemslister.
c) Fylkesstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett på fylkeslagets
årsmøter og nominasjonsmøter.
Øvrige medlemmer av fylkeslaget kan delta på fylkesårsmøtet som observatører med talerett.

§4 Årsmøtet
a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker
før åpningen av det ordinære landsmøtet i MDG. Styret skal sende melding om dato for
årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og
saksdokumenter senest to uker før møtet.
b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Andre saker
kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall
av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.
c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer.
d) Årsmøtet velger nytt fylkesstyre, personer med signaturrett og prokura, revisor og tellekorps
for årsmøtet.
e) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende
styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer.
Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite
til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.
f) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på 5 medlemmer, etter innstilling fra
valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter
valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og
tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet,
som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt (jf 4f).
g) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på 3-5 medlemmer, etter innstilling
fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt
valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller
delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.
h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel.
Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
§5 Styret
a) Styret i MDG Oppland er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor
årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av
tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre

protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og
protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.
b) Styret består av sju medlemmer, inkludert leder, sekretær og økonomiansvarlig. Styret har
ett varamedlem. Vervene sekretær og økonomiansvarlig kan innehas av samme person.
c) Styret konstituerer sekretær og økonomiansvarlig ved første styremøte etter årsmøtet.
d) Fylkesstyret skal etterstrebe god geografisk og aldersmessig fordeling. Ingen kjønn skal være
representert mer enn 60%.
e) Grønn Ungdom Oppland skal være representert med én fast plass i styret. Styremedlemmet
skal oppdatere styret på ungdomspartiets aktivitet i fylket.
f) Leder for fylkestingsgruppa skal som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre
vedkommende også er ordinært styremedlem.
g) Leder velges for to år om gangen. Sekretær, økonomiansvarlig og de andre
styremedlemmene velges for ett år om gangen.
h) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.
i) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker sekretær opp for
resten av perioden. Dersom ett eller flere styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før
funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer,
skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
j) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret, valgt av
årsmøtet.
§6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget
a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og
om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.
b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker
ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget, men kan
søke styret om dette ved behov.
c) Det påhviler MDG å sørge for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til registeret over
medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om

medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av
Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.
d) Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte etter innstilling fra styret.
Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter
etter behov.
e) Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret etter innstilling
fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre
vervene, skal fylkesstyret velge nye representanter.
§7 Tolkning av vedtektene
Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets
nasjonale kontrollkomité, hvis avgjørelsen er endelig.
§8 Endring av vedtektene
Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge
med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte
stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtet er hevet.
§9 Oppløsning
Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som
stilles til fylkeslag i partiets vedtekter
– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning
med andre naturlig
Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet De Grønne, eller ved oppløsning av
partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag
tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene
etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.
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