Protokoll for Årsmøte 2016
Miljøpartiet De Grønne i Hedmark
Møtested: 
Høyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad
Møtedato: 
6. februar 
Tid: 
kl. 12  17
Innkalt:
Alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Forklaring: V = Vedtakssak; O = Orienteringssak
01/2016
Konstituering av møtet, registrering av fremmøtte
Hanna Gjermundrød
Sindre Sørhus
Marianne Lunåsmo
Håvard Hageberg
Martin Løken
Gunnar Kjeverud
Torstein Hervland
Anders F. Hansen
Espen A. Borgersen
Kristoffer Gjerde
Arne Willy Hortman
Thomas Eriksen
Bård Sødal Grasbekk
Marius Torp (gjest fra Oslo MDG)
02/2016
Valg av møteleder – 
V
Hanna Gjermundrød ble valgt ved akklamasjon
03/2016
Valg av referent – 
V
Bård Sødal Grasbekk ble valgt ved akklamasjon
04/2016
Godkjenning av innkalling og saksliste – 
V
Godkjent
05/2016
Valg av protokollunderskrivere – 
V

Martin Løken og Håvard Hageberg
06/2016
Godkjenning av dagsorden – 
V
Godkjent
07/2016
Godkjenning av forretningsorden – 
V
Godkjent med endring vedr. stemmerett: Alle fremmøtte medlemmer av Hedmark
MDG fikk stemmerett.
08/2016
Godkjenning av referat fra årsmøtet 2015 – 
V
Godkjent
09/2016
Valg av tellekorps – 
V
Marius Torp ble valgt som tellekorps.
10/2016
Godkjenning av årsmelding – 
V
Godkjent
11/2016 
Godkjenning av
Regnskap for 2015 – 

V
Godkjent
12/2016 
Godkjenning av
Budsjett for 2016 – 

V
F1 Forslag fra Thomas Eriksen om å finansiere en 10% stilling for 2016.
F1 ble trukket av forslagsstiller.
F2 fra Martin Løken: Fylkessekretæren skal bygge organisasjonen i Hedmark og bistå lokallag
og fylkeslag med det organisatoriske arbeidet
F2 ble trukket av forslagsstiller.
F3 fra Martin Løken omskriving av kommentar: 
For å dekke en 20 % stilling/engasjement
eller frikjøp av sekretær. Fylkesstyret har fullmakt til å bestemme stillingens innhold og
varighet.
F3 ble vedtatt med flertall.
Budsjett enstemmig vedtatt med presiseringen av kommentar.
13/2016 
Foreløpig årsplan – 
V

Hedmark MDG skal:
● Skolering og møter med vårt folkevalgtnettverk: februar, juni og oktober. Første
tema: planarbeid. Det skal settes av god tid på samlingene til å utveksle erfaringer.
Øvrige tema for skolering er hvordan sette saker på agendaen og få dem behandlet i
kommunestyre.
● Delegatmøte i mars
● LM2016 avholdes 8. til 10. april i Oslo. Hedmark sender 6 delegater.
● Sommeravslutning i juni
● Høring av program: fra 20.8 til 30.10. I denne perioden avholdes minst ett
medlemsmøte i fylkeslagets regi for behandling av program. Det anmodes om at
lokallagene avholder minst ett medlemsmøte for behandling av programmet senest
tre uker før fylkeslagets medlemsmøte.
● Nominasjonsmøte i november
● Julebord i desember
Forslag til vedtak: Det nye fylkesstyret vedtar en utarbeidet og detaljert årsplan
snarest og gjøre den tilgjengelig på fylkeslagets nettside.
Enstemmig vedtatt
14/2016 
Informasjon om programarbeidet – 
O
Meldt opp av: 
Bård Sødal Grasbekk
Orientering ble gitt av Bård Sødal Grasbekk
15/2016 
Uttalelse: Grønn samferdsel nå! – 
V
Meldt opp av: 
Bård Sødal Grasbekk
Grønn samferdsel nå!
Hedmarks samferdselspolitikk preges av vedvarende satsing på privatbilisme. Motorveier
bygges ut på kryss og tvers i håp om at dette skal skape økonomisk vekst og øke tilflyttingen.
Utbyggingene spiser av natur og landbruksarealer og fragmenterer artenes leveområder,
samtidig som motorisert ferdsel medfører betydelige klimautslipp, forurensning og støy.
Transportsektoren står i følge Hedmark fylkeskommune for omlag 60 % av
klimagassutslippene i fylket.
Miljøpartiet De Grønne mener areal og transportplanleggingen bør legges om for å redusere
de negative konsekvensene av vegtrafikken.
En størst mulig andel av person og
godstrafikken bør flyttes fra veg til bane. På korte strekninger er det viktig å øke andelen
syklister og gående, gjennom en tøffere prioritering på bekostning av privatbilismen.
Investeringer i skinnegående transport og sykkelvegnett bør prioriteres høyere enn i dag og
på bekostning av investeringer i kapasitetsøkende vegbygging. Investeringer i bilvegnettet
bør hovedsakelig begrenses til vedlikehold og sikringstiltak. Vi må satse på bygging av
sykkelveger for å etablere et sammenhengende og trygt sykkelvegnett. Investeringer i
skinnegående transport bør utføres for å gjøre togtilbudet mer attraktivt. I tillegg til å
elektrifisere Røros og Solørbanen bør antallet plankryssinger og reisetid reduseres.

Byregionene i Hedmark bør få mulighet til å inngå statlige bymiljøavtaler. Byregioner i andre
deler av det såkalte intercitytriangelet på Østlandet får i dag tilbud om bymiljøavtaler. Ingen
byregioner i Oppland eller Hedmark får nå tilbud om dette, noe som virker
konkurransevridende og vanskeliggjør en god samordna areal og transportpolitikk i
Innlandet.
F1: Uttalelsen vedtas.
Enstemmig vedtatt med forbehold om språkvask.
F2: Det nedsettes en redaksjonskomité bestående av
 Martin
 Håvard
 Kristoffer
Enstemmig vedtatt.
Redaksjonskomiteen får mandat til å gjøre redaksjonelle endringer
16/2016 
Forslag til endring av vedtektene
–V
Meldt opp av: 
Bård Sødal Grasbekk
Det vises til vedlegg 5, vedtekter til Hedmark MDG. I det følgende presenteres
endringsforslagene F1F4. Gjeldende vedtekter står i kursiv. Foreslåtte endringer står
uthevet med fet skrift:
§ 3 Medlemskap
Medlemmer i fylkeslaget er alle som har betalt kontingent for året til Miljøpartiet De
Grønne, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter, som er bosatt i Hedmark og som ikke
har meldt seg ut av partiet eller med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et
annet fylkeslag. Medlemmer av partiet som er bosatt i andre kommuner men som har
søkt og fått landsstyrets tillatelse til å tilhøre Hedmark MDG, er også medlemmer av
fylkeslaget.
F1 Erstatt § 3. med standardvedtektenes § 3 a, b, og c:
a. Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt
kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke meldt seg ut.
b. Som medlem i Miljøpartiet De Grønne Hedmark regnes medlemmer etter første
ledd som har folkeregistrert adresse i Hedmark. Slike medlemmer som med
landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet lokal/fylkeslag kommer til fradrag,
og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av
tilhørighet kommer i tillegg.
c. Stemmerett og valgbarhet i lagets møter og organer følger medlemskapet etter 3a
og b, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn

igjen etter opphold får stemmerett 4 uker etter at kontingenten er betalt. Det er
ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av lagets møter og organer.
F1 medfører at § 4 d strykes:
d. Medlemmer av Hedmark MDG som har betalt kontingent for inneværende år og
senest fire uker før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.
F1. enstemmig vedtatt
§ 4. Årsmøtet
F2 gjelder innføring av representative årsmøter. Legg til nytt punkt d:
d. Fylkesårsmøtet skal være representativt 
og bestå av
sittende fylkesstyre pluss
delegater valgt av lokallagene
s årsmøter
. Antallet delegater bestemmes 
etter antall
medlemmer i lokallagene pr. 1. januar inneværende år og 
følgende
fordelingsnøkkel
:
Inntil 25 medlemmer: 2 delegater
2650 medlemmer: 4 delegater
5175 medlemmer: 6 delegater
76100 medlemmer: 7 delegater
Videre 3 delegater for hvert påbegynte 50 medlemmer.
F.2b Redaksjonelle endringer i gult
Enstemmig vedtatt
F.2c Øvrige medlemmer av fylkeslaget kan delta på fylkesårsmøtet som observatører med
talerett.
Enstemmig vedtatt
Endelig forslag:
d. Fylkesårsmøtet skal være representativt og bestå av sittende fylkesstyre pluss
delegater valgt av lokallagene. Antallet delegater bestemmes 
etter antall
medlemmer i lokallagene pr. 1. januar inneværende år og 
følgende
fordelingsnøkkel
:
Inntil 25 medlemmer: 2 delegater
2650 medlemmer: 4 delegater
5175 medlemmer: 6 delegater
76100 medlemmer: 7 delegater
Videre 3 delegater for hvert påbegynte 50 medlemmer.
Øvrige medlemmer av fylkeslaget kan delta på fylkesårsmøtet som observatører
med talerett.

F2 med endringene etter F2b og F2c, vedtatt med flertall.
§ 5. Styret
a. Styret består av minimum fem medlemmer, inkludert to talspersoner, kasserer,
sekretær og medlemsansvarlig. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i
nummerert rekkefølge. Talspersoner velges ved særskilt valg.
F3 Legg til følgende etter tredje punktum i § 5 b: Hedmark GU gis anledning til å sende en
fast representant med stemme og talerett, og personlig vara. Hedmark GU velger selv sin
representant og vara.
b. Styret består av minimum fem medlemmer, inkludert to talspersoner, kasserer,
sekretær og medlemsansvarlig. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i
nummerert rekkefølge. Talspersoner velges ved særskilt valg. Hedmark GU gis
anledning til å sende en fast representant med stemme og talerett, og personlig
vara. Hedmark GU velger selv sin representant og vara.
F3 ble vedtatt
F4 Legg til nye punkt § 5 i og j:
i. Styret kan opprette fylkesutvalg for å bistå folkevalgte og lokallag med
kompetanse, valgkamp eller tilrettelegging for aktiviteter. Utvalg skal bestå av
minst tre medlemmer som velges av styret. Styret utpeker et medlem som
utvalgsleder. Utvalget kan supplere seg selv i samråd med styret.
j. Styret skal følge opp fylkesutvalg og legge til rette for medvirkning. Utvalgsleder
skal innkalles til styremøter for redegjørelse av utvalgets arbeid dersom flertallet
av styrets medlemmer ønsker det.
Enstemmig vedtatt
17/2016 
Valg av talspersoner – 
V
Valgkomiteen innstilte på følgende kandidater:
● Henrik Mohn
● Katrine Aalstad
Martin Løken foreslo Bård Sødal Grasbekk som kandidat til talsmann.
Henrik Mohn ble valgt ved hemmelig valg.
Katrine Aalstad ble valgt ved akklamasjon.
18/2016 
Valg av øvrige styremedlemmer – 
V
Valgkomiteen innstilte på følgende kandidater:

Styremedlemmer:
●
●
●
●
●

Bård Sødal Grasbekk
Kristoffer Gjerde
Marianne Lunåsmo
Thomas Eriksen
Sindre Sørhus

Varamedlemmer:
1. Gry Andersen
2. Stig Ingar Braathen
3. Håvard Hageberg
Valgkomiteen fremmet forslag om å erstatte Kjetil Vangløkken med Kristoffer Gjerde.
Thomas Eriksen fremmet forslag om at Håvard Hageberg blir ny vara.
Styret ble enstemmig vedtatt i blokk
19/2016 
Valg av valgkomité – 
V
Det vises til vedlegg 6.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
20/2016
Valg av nominasjonskomité – 
V
Det vises til vedlegg 6.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, med en henstilling til styret om å
finne en tredje vara.
21/2016 
Valg av delegater til landsmøtet – 
V
Det vises til vedlegg 6.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
22/2016
Sofasamtale med Rasmus Hansson og Petter Wabakken 
–O

For Hedmark Miljøpartiet De Grønne

___________________________
Martin Løken

_____________________________
Håvard Hageberg

