Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Møte nr 03‐2016

Møtested: 
Møystad Gård
Møtedato: 
15.03.2016 
Tid: 
19:00
Tilstede:
Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård

Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),
Marianne Lunåsmo (skype), Thomas Eriksen (skype), Sindre Sørhus (skype).

Saksliste
01/2016
Godkjenning av innkalling og saksliste  V
02/2016
Godkjenning av referat fra forrige møte  V
03/2016 
Arbeid siden sist  O
04/2016 
Orientering fra landsstyret – O
05/2016
Presentasjon av talspersoner  O/D
06/2016 
20 % stilling  D
07/2016 
Offentliggjøring av dokumenter  D/V
08/2016 
Delegatmøte  D
09/2016 
Eventuelt  O/D
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01/2016
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Stryker de politiske sakene TISA og industriell hamp fra Eventuelt. Ringsaker og Tynset
kommune har laget et dokument angående TISA. Dette blir sendt til styret.
Vi får Skypebesøk av Une og Hilde som skal presentere seg selv så vel som svare på
spørsmålet fra styret. Dette blir kl. 19.30.
Godkjent

02/2016
Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Godkjent

03/2016
Arbeid siden sist v/ Alle
Orienteringssak
Samtlige styremedlemmer forteller litt eller mye om hva de har arbeidet med siden sist møte.
Thomas – Fått oppdatert medlemsdatabasen, laget beskrivelse for vervet medlemsansvarlig,
vervet medlem.
Sindre – søkt partistøtte, dette er nå oppdatert. Sindre står som leder, kontaktperson og
disponent av konto. Talspersonene og Sindre har signaturrett. Vært i kontakt med banken for å
få tilgang til nettbank, det er ikke fått enda.
Bård – Mye politikk siden sist. Kommitemøte og fylkesstingsmøte. Ringsaker skole saken. Har
hatt et eget intervju og blitt nevnt sammen med SV for å fremme forslag om å bruke overskudd i
fylket til kunstnerisk utsmykning. E6 (bompenger), ikke fått gjennomslag. Det ble gjort tydelig at
MDG ikke ønsker E6 gjennom Åkersvika.
Katrine – Fikk et presseoppslag for elektrifisering av rørosbanen. Deltatt på landsstyremøte.
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Henrik – Landsstyremøte, Åmot, arbeiderparti rovdyrmøte. God vårtemperatur. Lest seg opp på
regionale planer for Hedmark, TISA og industriell hamp.
Kristoffer  Satt seg mer inn i Google, og hjulpet varamedlem Stig å få tilgang til diskusjonene
gjennom eposten. Referat og innkalling. Igjen prøvd å få kontakt med GU Hedmark.

04/2016 
Orientering fra landsstyret v/ Katrine og Henrik
Orienteringssak

Talspersonene orienterer om utfallet og deres erfaring fra landsstyret hvor Katrine representerte
som delegat.
Landsstyrerepresentanten må kun være en, altså vi kan fortsette å sende annen hver Katrine og
Henrik, men kun en kan være oppført som representant.
Godt møte. Bra møteledelse.
Fikk ikke flertall for rovdyrssaken. Hadde trengt mer tid til å utrede våre forslag til endring.
Fremmet alle forslagene vi hadde diskutert i fylkesstyret
Bedre nasjonal fordeling av komitemedlemmer
Vi skal jobbe aktivt for å fremme vår rovsdyrspolitikk med bønder mer i fokus. Komme med et
gjennomarbeidet forlag til partiprogram.
Foreslått for fylkesleder i østfold at vi møter med vestfold og jbber sammen om NTP på tog. Får
ført gjennom alle intercity traseene med stopp. Felles interesse som miljøpartiet å løfte frem
miljøvennlig transport.

05/2016


resentasjoner av kvinnelige, nasjonale
P
talspersonkandidater
Orienteringssak/Diskusjonssak
Begge talspersonskandidatene presenterer seg selv og sine kjerneverdier for styret. Vi tar med
oss de viktigste elementene og inntrykkene fra kandidatene til delegatmøtet, hvor vi tar en
beslutning på hvem vi ønsker som nasjonal talsperson. Styret ønsker å stå samlet bak en
beslutning.
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UNE PRESENERER SEG SELV:
Blir en ressurs for det organisatoriske.
Hvilke løsninger ser hun i Hedmark?
Ønsker ikke å sette industriell hamp i fokus.
Lyst å snakke mer om landbruk.
Ekstra opptatt av psykisk helse hos ungdom.
Ser et sterkt behov for intranett.
Ønsker flere talerør for partiet.

HILDE PRESENTERER SEG SELV:
Drevet av håp.
Tenkt mye på hva partiet trenger.
Vi må videreutvikle demokratiet vårt.
Flere talerør for partiet. Utnytte lokale/regionale menneskelige ressurser.
Fylle ut i nasjonale debatter hvor Rasmus ikke er ”særlig god”.
Familiepolitikk, helsepolitikk.
Skolere politikere til å uttale seg i media.
Enig i partiprogrammet, men ønsker videre utvikling.
Skolepolitikk.
Gjøre agrikultur attraktiv  stoppe nedbygningen av landbruk.
Bruke skog, verne skog.
For industriell hamp.

06/2016 
20 % stilling som fylkessekretær
Orienteringssak

Vi diskuterer oppgaver til vedkommende og hvilke type kvalifikasjoner vedkommende trenger.
Hvem som lager stillingsutlysning og hvem vi retter oss mot.
Akershus har en lignene stilling på utlysning (40 %), vi velger å bruke den som grunnlag for vår
egen stillingsbeskrivelse med unntak av økonomi‐ og mediaelementene.
En fylkessekretær må være en kontinuerlig posisjon for fylkeslaget Hedmark.
Henrik lager stillingsannonse. Styret godkjenner arbeidet torsdagen etter påske.
Stillingsannonsen legges ut som Google dokument hvor styret kan komme med innspill.
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07/2016 
Offentliggjøring av dokumenter
Diskusjonssak/Vedtakssak

Hvilke dokumenter skal vi offentliggjøre for å gjøre arbeidet vårt synlig?
Referater?
Innkallinger?
Diskusjoner?
Både Ringsaker og Hamar har offentliggjort innkalling og referater.
Offentliggjøring bidrar til å fremme fylkets rolle utad. Informasjon om våre prosesser vil bli
lettere tilgjengelig for alle som er interessert.
Vi lufter et ønske om at alle lokallag i Hedmark skal offentliggjøre sine referater og
innkallinger.
Kristoffer prater med Håvard (vara) om hvordan offentliggjøringen det blir gjort.
Forslag til vedtak:
Det kreves en aktiv godkjenning av referatet før det offentliggjøres.
Enstemmig vedtatt
Fortrinnsvis godkjennes referatet på ordinære styremøter, unntaksvis pr epost når ønskelig av
minst to styremedlemmer.
Enstemmig vedtatt

08/2016 
Delegatmøtet
Diskusjonssak

Vi diskuterer hva delegatmøtet skal inneholde, hvor det skal avholdes og hvordan vi skal få
flest mulig til å komme.
Avholdes: Møystad Gård
Diskutere: Styrets innstilling til kvinnelig talsperson
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Hvordan invitere medlemmer:
Talspersonene gjør en prioritering av landsmøtesaker som skal diskuteres.
Invitasjon: Henrik og Katrine tar hovedansvar for arrangementet

09/2016
Eventuelt
Orienteringssak/Diskusjonssak
1. Henrik forteller om erfaringen fra ulvemøtet 10. mars i regi av Arbeiderpartiet
Debattformen har vært hemmende for løsningene i distriktene.

2.

Forslag til politiske standpunkt i fylkesstyret må legges frem for styret med
”dokumentasjon” og vedtaksforslag. Ideer må inn i en database.

3. Om det trengs hjelp med Google dokumenter, bes det kontakte Kristoffer.

4. Vi diskuterte hvordan vi skal legge frem resolusjonsforslag til styret, hvilke kanaler vi
bruker for å få fokus på visse politiske ideer og retninger.

Møteslutt 22.05

6

