Protokoll fra styremøte i MDG i Innlandet 02.09.2020

STYREMØTE I
MDG I INNLANDET
Protokoll fra styremøte 02.09.2020

Etter årsmøtehelgen på Wood Hotel i Brumunddalen samlet styret seg for et uformelt møte
uten saksliste. Dette er et referat fra dette møtet.
Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen,
Jan Fadnes.
Referent: Bård Uri Jensen
Tid: Søndag 02. februar 2020 ca. kl 15:00
Sted: Wood Hotel, Brumunddalen
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Vi gikk raskt gjennom sakene fra årsmøteprotokollen med tanke på hva som må håndteres
snarest.
Anne lager skjema for evaluering av årsmøtehelga, inkl. møtelokaler,
hotell, etc. Inkludert i skjemaet blir et spørsmål om transport, for å finne
ut hvor mange som brukte kollektive transportmidler, og hvor mange
som kjørte bil / samkjørte. Dette er med tanke på planlegging av senere
møtehelger.

Anne

Torbjørn er valgt inn i nominasjonskomiteen. Han tar initiativ til
oppstart av arbeid i komiteen. Dette er et krevende arbeid som vil
forutsette aktivitet over lengre tid. Torbjørn sørger for å sende ut varsel
til alle lokallag (via Bård eller JonF) med første frist til innsending av
forslag f.eks 1. mai eller 1. juni.

Torbjørn

Vi utvikler tidslinja videre. [Etterskrift: Den er tilgjengelig på
innlandet.mdg.no]. Bård kontakter Johannes om datoer for
fylkestingsmøter og utvalgsmøter, jf. protokollen. Vi setter også inn
frister for LS-møter, som Bård får fra Jon. Dato for nominasjonsmøtet
må også inn.

Bård

Vi må planlegge nominasjonsmøtet:
·

tenke

på program for mer enn et møte?

·

anslå tidsrommet nødvendig til selve møtet [Etterskrift: Husk at det
er to lister.]

·

bestemme

1 eller 2 dager

·

bestemme

dato(er)

·

vurdere billigere hotell-løsninger (må tenke på kollektivtransport, jf.
evalueringsskjema for årsmøtehelga). Jon kontakter JonF / Daniel
med tanke på å finne billigere løsning. Estimat for antall deltagere:
40. (På årsmøtet hadde vi 40 deltagere og ca. 25 [?] overnattinger.)
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Vi må ha formøte før landsmøtet. [Etterskrift: Settes inn i tidslinja]

Bård, Jon

Årsplan og langtidsplan arbeides med kontinuerlig.
Kalenderløsning for tidslinje / aktiviteter må vi ta på lengre sikt (jf.
årsmøtevedtak). [Etterskrift: Kan Google-kalenderen være en enkel
løsning? Finnes det en slags kalenderløsning i WordPress?]
Det var tre innkomne resolusjoner. Resolusjonen om miljønemnd var
den eneste som ble vedtatt, og vi tar sikte på å fremme den for
landsmøtet (frist 28.2.) og til programkomiteen (frist 20.3.).

Styret

De to andre resolusjonene skal styret arbeide videre med, jf. protokoll
fra årsmøtet. Jon, Tone og Bård drøfter dette i neste uke.

Jon, Tone,
Bård

Jon har planlagt en rutine med en form for arbeidsutvalg for styret med
mer jevnlige møtepunkter, en gang per uke. Tone tar over ukentlig
koordinering med JonF.

Tone

Noen andre korte momenter som ble nevnt før, under eller etter møtet:
·

Bård

pekte på at hotellet sviktet mht lydutstyr.

·

Marius

fikk ros for møteledelsen og bør få overbrakt denne rosen.
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