Protokoll for styremøte i MDG i Innlandet 03/2020-21

STYREMØTE I
MDG I INNLANDET
Protokoll fra styremøte 03-2020/2021
Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin
Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.
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 og varaer; varaer for GUs representant; regionkontakt Jon Frydenborg; Jon
André Danielsen, Lars Giæver, Christoffer Tallerås.
Tid: Onsdag 29. april 2020 kl. 19:00 – 21:30. Møtet ble hevet 20:40.
Sted: Nettbasert: Zoom
Vedlegg 1: Saksforberedelse til sak 29/2020-21
Vedlegg 2: Protokoll fra styremøtet 15.04.2020
Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen, Tone Fjeldstad Holden,
Jon André Danielsen, Kristin Swärd, Lars Giæver, Johannes Wahl Gran, Suhur Lorch-Falch.
Forfall: Daniel Bloch
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Saksliste
26/2020-21
27/2020-21
28/2020-21
29/2020-21
30/2020-21

Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet - V
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 15.04.2020 - V
MDG Innlandets jobbing i koronatider - D
Kommunikasjonsgruppe i fylket - V
Eventuelt

26/2020-21 Godkjenning av innkalling og konstituering av
møtet - V
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Jon Lurås ble valgt til møteleder og Bård Uri Jensen til protokollfører.

27/2020-21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - V
Protokollen ligger på https://innlandet.mdg.no/styret/
Vedtak:
Protokollen fra styremøte 15.04.2020 ble godkjent.

28/2020-21 MDG Innlandets jobbing i koronatider - D
Saksforbereder: Jon Lurås
Styreleder innledet:
I den virkeligheten vi har nå, så må vi jobbe annerledes. Men hva innebærer det, og hvordan
skal vi håndtere dette? Hvordan skal vi treffe nye folk? Hvor skal vi møte velgerne? Hvordan
skal vi gjennomføre nominasjonsmøtet? Med andre ord - denne saken er en idedugnad på
hvordan vi skal jobbe videre.
Debatt. Oppsummering av noen synspunkter fra debatten:
● Vi bør fastsette dato for nominasjonsmøtet snarest, kanskje på neste styremøte. Hvis
vi bestemmer et endagsmøte, kan vi vente med å avgjøre om det blir digitalt eller
fysisk.
● “Synlighet” innebærer ikke bare fysisk synlighet, men også digital synlighet blant
annet i sosiale medier. Å ringe eller kontakte venner direkte digitalt er en mulig
erstatning for dørbanking.
● Vi bør få oversikt over de økonomiske og menneskelige ressursene vi har til rådighet.
Vi bør se på langtidsbudsjettet igjen nå som usikkerhet rundt den økonomiske
situasjonen er avklart, og vurdere hvor mye som bør brukes av kapitalen i valgkampen
2021, og hvor mye som bør spares til valgkampen 2023.
● Vi bør etablere rutiner for mediearbeid rettet mot aviser, sosiale medier og eventuelle
andre kanaler. Arbeid som gjøres i et partiledd, må også utnyttes ved at det blir
formidlet ut. Mange mente at det er nødvendig å kjøpe tjenester for dette, fra
personer eller fra bedrifter. Det bør vurderes om dette arbeidet bør spres utover i tid
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●

●

eller konsentreres i kortere perioder før valgene. Prioriteringer må gjøres. Unge
velgere er viktig.
Vi trenger kanskje en medieansvarlig. Vi bør se på regionkontaktens arbeidsinstruks i
denne sammenhengen. Jon André og Lars følger allerede arbeidet i fylkestingsgruppa
og kan bidra med informasjonsarbeid. Fylkesstyret og fylkestingsgruppa bør sees som
en enhet og samarbeide om en strategi.
Det ble tatt til orde for å arbeide mer med form, med branding.

Forberedelser til neste styremøte:
● Leder mente at vi bør ha et førsteutkast for videre medie- og informasjonsstrategi til
neste styremøte.
● Dato for nominasjonsmøte.
● Sak 29 om kommunikasjonsgruppe.
● Se på regionskontaktens arbeidsoppgaver.

29/2020-21 Kommunikasjonsgruppe i fylket - V
Saksforbereder: Christoffer Tallerås, varastyremedlem
Se saksforberedelse i Vedlegg 1 nederst i innkallingen.
Forslag til vedtak:
F1: Fylkesstyret vedtar ein kommunikasjonsgruppe med eigne nettmøter bestående av alle
kommunikasjonsansvarlege i fylkets lokallag ledet av fylkesstyrets
kommunikasjonsansvarleg. Denne gruppen skal stå for nettsidene, sosiale medie profilene og
media-innhald i fylket.
F2: Denne gruppen skal utarbeide eit forslag til kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
for fylkesstyret.
Saksforbereder var ikke til stede, og det ble ikke gjort vedtak. Styreleder innledet kort.
Debatt. Noen synspunkter fra debatten:
● Vi bør arbeide mer med medieflyten på både region- og lokalnivå. Dette må sees i
sammenheng med sak 28.
● Vi bør vurdere en modell med kontaktpunkter med folkevalgte, med loggføring.
● Vi bør se nærmere på regionkontaktens oppgaver (også i denne sammenhengen).
Saken må sees i sammenheng med sak 28/2020-21. Vi tar saken opp igjen på neste
styremøte.

30/2020-21 Eventuelt
●
●
●

Kort ordskifte om gjennomføringen av digitalt landsmøte. Det var generell enighet om
at gjennomføringen gikk bra.
Leder av fylkestingsgruppa orienterte om møtet i fylkestinget i dag (29. april).
Vi bør ta opp høringssvar til NTP (frist 1. juli) på neste styremøte.

Side 3 av 3

