Referat styremøte
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Møte nr 06-2016

Møtested: Møystad Gård
Møtedato: 02.06.2016 Tid: 19:00
Tilstede: Katrine Aalstad, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Thomas Eriksen, Sindre
Sørhus (skype).
Fraværende: Henrik Mohn, Marianne Lunåsmo, Kasper Syvertsen.

Saksliste

01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste – V
02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte - V
03/2016 Ulve- og landbruksseminar til høsten – D
04/2016 Ansettelse – V
05/2016 Medlemsarrangementer - D
06/2016 Landsstyremøte - D
07/2016 Saker til landsstyremøte – D
08/2016 Arbeid siden sist - O
09/2016 Eventuelt
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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Godkjent

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Godkjenner – vi retter skrivefeil før offentliggjøring.

03/2016 Rovdyr- og landsbruksseminar til høsten /v Katrine
Diskusjonssak

Det er kommet inn forespørsel fra Une om Hedmark har mulighet/ønske om å arrangere
seminarer rundt disse temaene til høsten.
Katrine og Henrik har vært ”cc” på seminarinitiativet iverksatt av Une. Flaggstad Østre som
seminarlokalitet. Ideen er at vi leier dette, vi tar jobben med å lage diskusjonen og sørger for at
”fagfolk” blir innleid til innledninger.
Vi arrangerer rammene for seminaret og inviterer innledere: Alle som deltar må betale for seg
selv. Vi har plass til 20 stykker.
Landbrukspolitikken vi har frontet til programkomiteen er ”revolusjonerende”. Kanskje vi tar
utgangspunkt i programforslagene våre.
Vi melder tilbake til Une at vi ønsker et landsbruksseminar + rovdyrsseminar.
Katrine kan stå for det organisatoriske alene, men ønsker ”innholds-hjelp”
Vi finner dato i etterkant av møtet.

04/2016 Ansettelse
Vedtakssak

Vi bestemte oss for at dato for intervjuer blir den 14. Juni. Vi har tre kandidater vi ønsker å
intervjue.
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Vi setter backupdato til den 15. Juni, om datoen ikke passer.

05/2016 Medlemsarrangementer v/ Katrine
Diskusjonssak

Vi diskuterte hvilke arrangementer vi ønsker i tiden som kommer.
Vi er invitert til sommerfest hos Oppland. Vi inviterer alle medlemmene våre dit. Thomas sender
ut invitasjon.
Vi meddeler i samme slengen at vi ønsker å invitere våre medlemmer til julefest den 11.
November.

06/2016 Landsstyresaker
Orienteringssak/Diskusjonssak

Vi gikk gjennom flere saker til landsstyret, og diskuterte innhold, så vel som kom med innspill til
diskusjonene som vil foregå på landsstyret. Vi gikk gjennom de sakene vi mente var viktige for
styret å innstille på. Kristoffer står fristilt om nye argumenter skal dukke opp i diskusjonen på
LS.

07/2016 Saker til landsstyremøte
Diskusjonssak
Industriell hamp som viktig sak for Miljøpartiet De Grønne.
Vårt ansvar at vi fremmer egne saker til landsstyret. Hvordan utarbeider vi dette? Vi bør ha dette
på fast programpost ved LS-forberedende møter.

08/2016 Arbeid siden sist v/ Alle
Orienteringssak
Samtlige styremedlemmer forteller litt om hva de har arbeidet med siden sist møte.

Bård: Har deltatt på sentralstyremøter. Skolert Finnmark MDG. Jobbet med saker i fylkesstyret.
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Sindre: Innrapportert til SSB, dette har tatt en del tid. Gått over regnskapet fra i fjor. Justert
feiler. Purret på lokallagene. Trysil og Åmodt står igjen.
Thomas: Fisket etter sommerfesten. Meldt seg på Europeiske green party i München, sammen
med de grønne partiene i Europa. Konferansen handler i hovedsak om grønn integrering.
Bedriftsbesk med SV. Jobber med å spille folk gode. Sendt ut innkalling til medlemsmøte for
Elverum.
Katrine: Tatt mer ansvar som talsperson og tatt føring for Hedmark MDG. Holdt kontakt med
Une og fylkeslag angående rovdyrseminar og landbruk.
Kristoffer: Har jobbet med kronikken om industriell hamp.

09/2016 Eventuelt
Orienteringssak/Diskusjonssak
1. Hvilket mandat har man til å bruke MDG Facebook-sidene?
Lokallagene bør avklare sine retningslinjer.
2. Viktig at styremedlemmer som ikke møter skal kunne ”erstattes” av varaer.
Møte avsluttet 21.45
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