Referat:
Saker til dagsorden:

1. Økonomi:
Sak 1.1: Gjøre rede for regnskap - innkommende mail
Refusjon av reiseomkostninget til Thomas Eriksen: Enstemmig å refundere penger til
thomas eriksen.
Refusjon til Ringssaker om div. Valgkampmateriell: enstemmig for å refundere penger til
ringssaker

Betale 10 000 som et bidrag for mekling i Hamar MDG til MDG sentralt.
Enstemmig vedtatt.
Sindre tar kontakt med Lars Gaupset.

Vi har brukt mye mindre penger enn som ble budsjettert.
Hyttetur for det nye styret?
Standardpakke for lokallagene, hvor fylkeslaget kjøper inn materiell for å så distribuere
utover.
Standardpakke: Flyere, skreddersydd for Hedmark. T-shirts, gensere, regnjakker.
Materiell til delegater på årsmøte.
Viktig å få inn t-shirts, gensre og jakker i alle størrelse.

Vi bestiller genser/t-shirt til hver delegat

Delegater til fylkesårsmøtet:
Purre på lokallag
Petter tar kontakt med de gjenstående lokallagene.

Sette av penger til valgvake i budsjettet!

Sette av penger til gruppene:

Plansakgruppe: Sender ut med mail om noen er interessert i å være medlem i en sånn
gruppe
Frilufts gruppe: Sender ut med mail om noen er interessert i å være medlem i en sånn
gruppe.
Sosialpolitisk gruppe: : Sender ut med mail om noen er interessert i å være medlem i en
sånn gruppe
Sette av penger til toppkandidatene f
Hedmarksturne:

Årsmøte for Hedmark MDG 2017 (Elverum): Alle forberedende dokumenter godkjenner
innen det 30.desember.

Årsmelding: Bård tar ansvar for denne.
Foreløpig årsplan
Målsettingene for styremøtene
Fylkesmeldingene til landssstyret
Fylle på ved hvordan det har gått, medlemsutvikling, generelt om aktivitet. Utskiftning av
talspersonene.
Andre saker som skal tas opp:
Møteregler:
Foreløpige møteregler er lagt ut og vil bli.

Foreløpig saksliste til årsmøtet:
Vi ønsker å sende frivillige til Landsmøtet til miljøpartiet de grønne i 19.-21. Mai.

Uttalelse fra årsmøtet til Hedmark MDG om landbruksmelding. v/ Marianne

Vi innstiller til vedtektene.
Det bør være en sak på årsmøtet som er fylkessekretærens melding

Fylkessekretærs rolle:
Skrive referat ved styrets møter
Skrive referat/protokoll fra årsmøtet
Arbeide med kasserer om budsjett og regnskap til årsmøte.
Til partihåndbok:
Arbeidsinstruks for fylkessekretær
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