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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 Introduksjon av Petter Nilsen - O
05/2016 Programarrangementer - D
06/2016 Julebord – D/O
07/2016 Fravær av talsperson – D/O/V
08/2016 Landsstyrevara – D/V
09/2016 Ulv- og landbruksseminar - D
10/2016 Eventuelt
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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Godkjent

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Kristoffer endrer saksnummer på tidligere dokumenter når han får tid.
Godkjent og offentliggjøres

03/2016 Arbeid siden sist v/ Alle
Orienteringssak
Samtlige styremedlemmer forteller litt om hva de har arbeidet med siden sist møte.
Bård: Involvert med folkessamlingsforberedelse. Deltatt på Arendalsuken. En god, spennende og
lærerik erfaring.
Thomas: Reflektert fra erfaring som formannskapsrepresentant. Skal være foredragsholder på en
Nederlandsk grønn festival.
Katrine: Publisert på facebooksiden til Hedmark og Hamar. Ansettelsesprosess av
fylkessekretær. Har vært vellykket. Har begynt å planlegge landbruk og rovdyrseminar.
Kristoffer: Forberedt LS-sak om industrihamp
Stig: Gjør et forsøk på å samle medlemmer til et grunnkurs. Planlegger grønn kafe, diskuterer
hvorvidt Kongsvinger som politisk parti skal være arrangør. Skrevet litt om løsdrift, utnyttelse av
utmarksressurser, glysofat.

04/2016 Introduksjon av Petter Nilsen og litt om hans rolle.
Orienteringssak
Vi er stolte av å presentere vår nye fylkessekretær, Petter Nilsen.
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Vi ser frem til et godt samarbeid og videre utvikling sammen med hans kompetanse.
Petter gleder seg til arbeidet. Fikk god innføring under et kort partisekretærseminar under
Arendalsuken.
Vi oppretter en diskusjonslenke på mail for å diskutere instrukser til fylkessekretær Petter.

05/2016 Programarrangementer
Diskusjonssak
Vi diskuterer hvordan vi skal jobbe med programarbeidet i tiden fremover.
Programutkastet legges ut på høring 25.08 - 31.09. Det blir en pressekonferanse på Stortinget.
Fylkeslagene har et spesielt ansvar for å komme med innspill.
Vi trenger arrangementer i sør-fylke, gjerne i sammenheng med programarbeid til
stortingsprogrammet. Samarbeid med Oppland er hett.
Vi ønsker å utfordre lokallagene til å jobbe med programarbeid. Thomas ber lokallagene sette av
en kveld for å utarbeide høringsinnspill på temaene de ønsker. Trenger lokallagene mer hjelp, tar
de kontakt med fylkesstyret.
Stig finner ut når vi skal ha endelig fylkesprogrammøte i Kongsvinger.

06/2016 Julebord
Diskusjonssak

Julebordet blir lørdag den 12. november. Med økologisk koldtbord.

07/2016 Fravær av talsperson
Orienteringssak/Diskusjonssak/Vedtakssak
Henrik Mohn bør redegjøre for sin posisjon og situasjon ovenfor styret. Trenger vi en erstatter?
Styret som felleskap har ikke blitt kontaktet av talsperson Henrik Mohn på x-antall måneder.
Bård har mottatt en melding i forkant av dagens møte (22.08.2016) og den blir sitert for styret. I
grove trekk ber Henrik om permisjon fra talspersonrolle.
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Forslag til vedtak (7 stemmeberettigede):

F1: Styret innvilger permisjon for Henrik Mohn frem til årsmøtet 2017.
Vedtatt og styret innvilger permisjon

F2: Styret konstituerer en stedfortredende talsperson ut permisjonstiden til Henrik Mohn

Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak (5 stemmeberettigede):
Bård og Thomas stiller til valg for midlertidig talsperson for Hedmark MDG
Etter lang diskusjon ble det avgjort av de øvrige styremedlemmene at Bård blir fungerende
talsperson for Hedmark MDG.

Sekretær får i oppgave å skrive et permisjonsbrev til Henrik Mohn.

08/2016 Landsstyrevara
Diskusjonssak/Vedtakssak
Vi trenger å etablere en fast varaordning til kommende landsstyrer hvor ikke talspersonene kan
møte opp. Thomas har tidligere meldt interesse.
Styret har vedtatt å gå for en varaordning hvor representantene stiller ved frafall i følgende
rekkefølge:
Katrine (ordinær representant)
Thomas (ordinær observatør)
Kristoffer (1. Vara)
Håvard (2. Vara)
Stig (3. Vara)
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09/2016 Landbruks og rovdyrseminar
Orienteringssak/Diskusjonssak
Katrine orienterer

Fredagen jobbes det med tankekart.
Innlederne på lørdag forteller om den økonomiske situasjonen for norsk gårdsbruk.
Hvilken evne har norske gårdsbruk?
Hva gir mer robuste gårdsbruk?
3 innledere
Oktober: 14-16 oktober

10/2016 Nominasjonslister til Stortingsvalget
Diskusjonssak
Hvordan følger vi opp nominasjonskomiteen? Når skal lister presenteres?
Bård kontakter nominasjonskomiteen.

11/2016 Eventuelt
Orienteringssak/Diskusjonssak
-

Hvilke saker skal vi prioritere? Kristoffer ramser opp saker som er meldt, men som ikke
er behandlet. Alle har tilgang til disse i google disk.

-

Arbeidsgiver betaler internett og halve tlf regningen til fylkessekretær. Petter. Lovt en
stillingsinstruks.

- Katrine bruker Petter til arbeid
Kristofer sender fylkesstyreheftet til Petter og diskuterer det sammen med Thomas.
-

Bård holder valgkamptale.

22. september blir nytt møte

Møte slutt 23.00
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