Innkalling styremøte
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Møte nr 08-2016

Møtested: Møystad Gård
Møtedato: 22.09.2016 Tid: 19:30
Innkalt: Katrine Aalstad, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Marianne Lunåsmo, Thomas
Eriksen, Sindre Sørhus, Kasper Syvertsen, Gry Andersen, Stig Ingar Braathen, Håvard
Hageberg, Petter Nilsen
Meldt forfall: Sindre Sørhus

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 Fylkessekretær rolle - O
05/2016 Ansvar som folkevalgt - D
06/2016 LS-saker - D
07/2016 Eventuelt - D
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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
+ Landbruksseminar
Godkjent

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Godkjent

03/2016 Arbeid siden sist v/ Alle
Orienteringssak
Samtlige styremedlemmer forteller litt om hva de har arbeidet med siden sist møte.

Håvard: Medlemsmøte om integreringsdelen i programutkastet. Det ble invitert
lokallagsmedlemmer.
Thomas og Håvard var der
Petter: Fikk hjelp med hypersys hos parptikontoret, deltar på seretærmøte hver mandag.
Kristoffer: Laget resolusjonsforslag til stortingsgruppen om industrihamp.
Stig: Har et møte på grønn kafe på mandag, biblioteket på Kongsvinger klokken 17.00
Thomas: Tatt kontakt med alle lokallagslederne.
Marianne: Prøver å få til et lokallagsmøte 4. Oktober
Bård: Har vært på fylkesstingsmøte angående jernebanesaken. Måtte ta stilling til hvilket
trasealternativ. Det var kun MDG som frontet midt-alternativet som et reelt alternativ. Produserte
en høringsuttalelse.
Katrine: Jobbet med landbruksseminaret. Vanskeligheter med å få sentrale personer til å melde
seg på. Siri Helle er invitert som innleder på fremtidig norsk landbruk. Trenger mer engasjement
for påmelding.

Kanskje det kan være lurt å orientere alle om programarbeid omkring i lokallagene i fylket?
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04/2016 Fylkessekretærs oppgaver
Diskusjonssak
Vi diskuterer fylkessekretær sin arbeidsrolle fremover.
Petter selv ønsker en oppklaring. Det er blitt lovet en arbeidsinstruks i jobbintervjuet. Ønsker
gjerne å jobbe mest på mandagen.
Arbeidsoppgaver:
-

Å ringe rundt til lokallagene og introdusere seg selv som ressurs.
Oppgavene bør være grunnleggende for driften av organisasjonen
Vet hva som forventes av aktivitetene i lokallagene.
Blikk mot saker som rører seg i media, og komme med innspill.
Sende ut informasjon om talspersonenes aktivitet.
Fungere som lim i organisasjonen.
Samarbeide med sekretæren om arkiverte ressurser.
Ferdigstille fylkeshåndboken før neste årsmøtet.

Gult er prioriterte saker.

Utifra disse punktene utarbeider Bård en en arbeidsinstruks.

05/2016 Ansvar som folkevalgt
Diskusjonssak
Vi diskuterte saken i fellesskap i styret.

06/2016 Landsstyresaker
Diskusjonssak
Vi forbereder representantene til LS-møtet. Henviser til utsendt LS-vedlegg fra Bård.
Saknummer:
LS-73/201617: Støtter Grønn Pakt
LS-68/201617: Spredning rundt i landet
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44: ny nasjonalpark: Understreke villreinstammens betydning. Fokus på jernbane fremfor
veiutbygging. Mulig med naturreservater/landskapsvernområde (LVO) fremfor ”nasjonalpark”.
47: Hedmark stiller seg kritisk til et ”par-modell” i talspersonvalg.
70: Adressere gjeldsslaveriet. Hvordan trappe ned rentefradraget.
Prisen på bolig må reguleres i større grad.
De grønne skiftet – konkret forslag (hamp, nye vekster i innlandet)
Produktutvikling
Biokull – kalking og gjødslingseffekt og stor lagring av CO2.
72: Hedmark støtter våre kandidater til demokratiutvalget.
74: Handle om stedsutvikling. Livskvalitet og forebygging. Skape sterke og trygge
lokalsamfunn.
Innspill til Katrine før klokken 8. På lørdag 24.09

07/2016 Eventuelt
Diskusjonssak
1. Avklare dato for nominasjonsmøtet. Dette blir satt på samme dato som julebordet.
12.11.2016. Klokken 14.00-15.00. Her finnes det ikke mulighet for skypedeltagelse.
Tilstedeværende medlemmer av Hedmark MDG har stemmerett.
2. Landbruksseminar:
– styret må invitere de grønne vi kjenner til landsbrukseminar. Ideelt sett en delegat fra hvert
fylkeslag.
- 14-26 oktober.
- Det blir sendt en liste til styret om oppgaver som må delegeres.
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