Protokoll for årsmøte 2017
Miljøpartiet De Grønne i Hedmark
Møtested: Elverum videregående skole
Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12 - 17
Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett

Dagsorden
Forklaring: V = Vedtakssak; O = Orienteringssak, D = Diskusjonssak
Konstituering av møtet
01/2017 Valg av møteleder – V
02/2017 Valg av referent – V
03/2017 Godkjenning av forretningsorden/møteregler – V
04/2017 Godkjenning av innkalling – V
05/2017 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2016 – V
06/2017 Godkjenning av dagsorden – V
07/2017 Valg av tellekorps – V
08/2017 Valg av protokollunderskrivere – V
09/2017 Godkjenning av årsmelding – V
10/2017 Fylkestingsgruppas melding - O
11/2017 Fylkessekretærens melding - O
12/2017 Godkjenning av Regnskap for 2016 – V
13/2017 Valgkampstrategi - V
14/2017 Overordnet årsplan for 2017 – V
15/2017 Budsjett for 2017 – V
16/2017 Informasjon om programarbeidet – O
17/2017 Uttalelse om landbruksmeldinga – V
18/2017 Forslag til endring av vedtektene – V
19/2017 Valg av talspersoner/leder – V
20/2017 Valg av øvrige styremedlemmer – V
21/2017 Valg av valgkomité – V
22/2017 Valg av delegater til landsmøtet – V
23/2017 Valg av landsstyrerepresentant og vara - V
24/2017 Oppnevning av kontaktpersoner for utvalg - V

Registrering av fremmøtte:
Terje Amundsen
Kristoffer Gjerde
Marianne Lunåsmo
Terje Selnes
Kristin Stavnem
Jasper Kroon
Håvard Hageberg
Martin Løken
Øystein Hanevik
Stig Braathen
Jon Lurås
Ingun Bjerke
Thomas Eriksen
Janne Vikerødegården
Katrine Aalstad
Gisle Brandstad
Sindre Sørhus
Suhur Lorch-Falch
Bård Sødal Grasbekk
Petter Nilsen (Fylkessekretær)
01/2017 Valg av møteleder – V
Bård Sødal Grasbekk ble valgt ved akklamasjon

02/2017 Valg av referent – V
Petter Nilsen ble valgt ved akklamasjon

03/2017 Godkjenning av forretningsorden/møteregler – V
Forretningsorden ble godkjent. Alle frammøtte gis stemmerett
04/2017 Godkjenning av innkalling – V
Innkallingen ble godkjent

05/2017 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2016 – V
Referat fra årsmøtet 2016 ble godkjent

06/2017 Godkjenning av dagsorden – V
Dagsorden ble godkjent

07/2017 Valg av tellekorps – V
Kristoffer Gjerde, Kristin Stavnem, Øystein Hanevik og Janne Vikerødegården
ble valgt som tellekorps

08/2017 Valg av protokollunderskrivere – V
Martin Løken og Håvard Hageberg ble valgt som protokollunderskrivere

09/2017 Godkjenning av årsmelding – V
Årsmeldinga ble godkjent

10/2017 Fylkestingsgruppas melding - O
Fylkestingsgruppas melding tatt til orientering

11/2017 Fylkessekretærens melding - O
Fylkessekretærens melding tatt til orientering

12/2017 Godkjenning av Regnskap for 2016 – V
Regnskapet ble godkjent

13/2017 Valgkampstrategi - V
Forslag til valgkampstrategi ble utdelt på møtet.
F1: Valgkampstrategien for Hedmark vedtas
F1 Vedtatt med endringer gjort i møtet
F2: Fylkesstyret gis mandat til å velge en valgkampkoordinator
F2 Vedtatt
F3: Fylkesstyret gis mandat til å nedsette en valgkampkomité
F3 Vedtatt

14/2017 Overordnet årsplan for 2017 – V
Fylkesstyret skal:
●
●
●

Arrangere bli-kjent-tur med og for det nyvalgte fylkesstyre.
Følge opp valgkampstrategien
Arrangere skolering og møter med vårt folkevalgtnettverk: februar/mars, august,
oktober. Første tema: planarbeid. Det skal settes av god tid på samlingene til å

●
●
●
●
●
●
●
●

utveksle erfaringer. Temaene for samlingene avgjøres i samarbeid med
folkevalgtnettverket.
Medlemsmøte i mars. Forslag som skal behandles på landsmøtet må være
sekretariatet i hende senest 24. mars.
Delegatmøte avholdes etter at sakspapirene er sendt ut.
LM2017 avholdes 19. til 21. mai i Lillehammer. Hedmark sender 5 delegater. Hvor
mange frivillige sender vi?
Sommerfest i juni
Agurktiden bør utnyttes til å gjøre partiet synlig.
Valgkampinnspurt fra 1. august
Valg 2017, mandag 11. september - Fylkeslaget arrangerer valgvake i Elverum.
Julebord i desember

F1: Medlemsmøte for innsending av landsmøteforslag avholdes lørdag 18. mars.
F1 Vedtatt
F2: Overordnet årsplan for 2017 vedtas slik den foreligger.
F2 Vedtatt
F3: Det nye fylkesstyret legger arrangementene i årsplanen inn i kalenderen på fylkeslagets
nettside. Kalenderen skal oppdateres fortløpende.
F3 Vedtatt

F4: Fylkesstyret sender kalender og oppdateringer til lokallagene. Kalenderen skal
inneholde møtedatoer og frister for landsstyret /LM og programsaker.
F4 Vedtatt

15/2017 Budsjett for 2017 – V
Budsjettet ble vedtatt

16/2016 Informasjon om programarbeidet – O
Meldt opp av: Bård Sødal Grasbekk
Tatt til orientering

17/2016 Uttalelse om landbruksmeldinga – V
Meldt opp av: Styret
Saksforbereder: Marianne Lunåsmo
Forslag til uttalelse presentert på møtet.
Forslaget oversendes styret

18/2017 Forslag til endring av vedtektene – V
Meldt opp av: Styret
Det vises til vedlegg 5, vedtekter til Hedmark MDG. I det følgende presenteres
endringsforslagene F1-F5. Gjeldende vedtekter står i kursiv. Foreslåtte endringer og styrets
innstilling står uthevet med fet skrift:
§ 5 Styret
b. Styret består av minimum fem medlemmer, inkludert to talspersoner, kasserer, sekretær
og medlemsansvarlig. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i nummerert
rekkefølge. Talspersoner velges ved særskilt valg. Hedmark GU gis anledning til å sende en
fast representant med stemme- og talerett, og personlig vara. Hedmark GU velger selv sin
representant og vara.

F1a: Erstatt § 5 b. med følgende:
b. Styret består av minimum fem medlemmer, inkludert leder, nestleder,
kasserer, sekretær og medlemsansvarlig. Det kan velges inntil tre
varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg.
Hedmark GU gis anledning til å sende en fast representant med stemme- og
talerett, og personlig vara. Hedmark GU velger selv sin representant og vara.
F1b: Erstatt § 5 b. med følgende:
b. Styret består av fem medlemmer, inkludert leder, nestleder, kasserer,
sekretær og medlemsansvarlig. Det kan velges inntil tre varamedlemmer i
nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg. Hedmark GU gis
anledning til å sende en fast representant med stemme- og talerett, og
personlig vara. Hedmark GU velger selv sin representant og vara.
Styrets innstilling:
For F1b
F1b ble vedtatt
e. Styremedlemmene velges for ett år om gangen.
F2: Erstatt 5 e. med:
e. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Halvparten av styret velges
annethvert år.
Styrets innstilling:
Mot F2
F2 ble nedstemt

f. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte varamedlemmer er til
stede.
F3: Erstatt 5 f. med:
f. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte
varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har tale- og forslagsrett selv om
alle styremedlemmer er til stede, og bør alltid møte.
Styrets innstilling:
For F3
F3 ble vedtatt
F4: Legg til nytt punkt d. under § 6.
d. Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte etter
innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere
antallet representanter/vararepresentanter etter behov.
Styrets innstilling:
For F4
F4 ble vedtatt
F5a: Legg til nytt punkt e. under § 6.
e. Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret
etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre
grunner ikke kan utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for
å velge nye representanter.
F5b: Legg til nytt punkt e. under § 6.
e. Fylkesstyret velger fylkeslagets representanter til landsstyret.
Styrets innstilling:
For F5b
Nytt forslag 5c ble framlagt i møtet:
Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret
etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter eller av andre grunner
ikke kan utføre vervene, velger fylkesstyret nye representanter

F5c ble satt opp mot F5b. F5c fikk flertall
Det ble deretter stemt over endringsforslag F5C.

F5c ble vedtatt
19/2017 Valg av talspersoner/leder – V
Valgkommiteens forslag til nytt styre herunder forslag til styreleder var sendt ut på forhånd.
Janne Vikerødegården redegjorde i møtet for for valgkomiteens forslag hvor Bård Sødal
Grasbekk var foreslått som ny leder.
Øystein Hanevik foreslo Stig Braathen som leder
Bård Sødal Grasbekk trakk sitt kandidatur
Martin Løken foreslo seg selv som leder
Det ble avholdt skriftlig valg på leder
Stig Braathen fikk 11 stemmer
Martin Løken fikk 3 stemmer
Stig Braathen valgt til leder

20/2017 Valg av øvrige styremedlemmer – V
Valgkomiteens forslag til øvrige styremedlemmer:
Sindre Sørhus
Marianne Lunåsmo
Suhur Lorch-Falch
Håvard Hageberg
Valgkomiteens forslag til varastyremedlemmer:
Stig Braathen
Kasper Silkoset Syversen
Forslaget på Stig Braathen som varamedlem utgår som følge av at han ble valgt inn i styret
som leder.
Ingunn Bjerke ble i møtet foreslått som vararepresentant
Styret valgt ved akklamasjon

21/2017 Valg av valgkomité – V
Valgkomiteen la i møtet fram forslag på
Janne Vikerødegården
Gunnar Kjeverud
Katrine Aalstad ble foreslått i møtet
Valgkomiteen valgt ved akklamasjon

22/2017 Valg av delegater til landsmøtet – V

Valgkomiteen presenterer sitt forslag på årsmøtet.
Og fremmet forslag på:
Martin Løken
Øystein Hanevik
Sindre Sørhus
Hilde Amundsen
Maria Skalleberg
Kristoffer Gjerde stilte benkeforslag mot Hilde Amundsen
Katrine Aalstad stilte benkeforslag mot Maria Skalleberg
Det ble holdt skriftlig valg der det var fremmet benkeforslag
Hilde Amundsen fikk 10 stemmer
Kristoffer Gjerde fikk 4 stemmer
Maria Skalleberg fikk 6 stemmer
Katrine Aalstad fikk 8
Håvard Hageberg og Stig Braathen ble foreslått som vararepresentant mens Kristoffer
Gjerde ga beskjed om at han ikke ønsket å stå som vararepresentant
Endelig forslag til delegater med vararepresentanter ble etter dette:
Delegater:
Martin Løken
Øystein Hanevik
Sindre Sørhus
Hilde Amundsen
Katrine Aalstad
Vararepresentanter:
Håvard Hageberg
Maria Skalleberg
Stig Braathen
Valgt ved akklamasjon

23/2017 Valg av landsstyrerepresentant og vara – V
Det ble foreslått at saken oversendes nytt fylkesstyre
Vedtatt å oversende saken til fylkesstyret

24/2017 Oppnevning av kontaktpersoner – V
Det ble fremmet følgende forslag:
Friluftsgruppe:

Anders Furuseth Hansen
Faggruppe for areal:
Geir Egilsson
Begge valgt ved akklamasjon

Martin Løken

Håvard Hageberg

