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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Godkjent

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Godkjent og offentliggjøres.

03/2016 Arbeid siden sist v/ Alle
Orienteringssak
Samtlige styremedlemmer forteller litt om hva de har arbeidet med siden sist møte.
Thomas: Medlemsansvarlig og talspersonene har tilgang til medlemsregisteret. Fått avklaring
på roller i partiportalen. Booket møte for Tynset lokallag. Satt seg inn i god møtekultur. Snakket
om styrehåndbok. Felles epost til medlemmer om programarbeid.
Bård: Fylkestingsmøte – felles med Oppland. Regionalplan for dovrefjell-området (ivareta
villrein). Snakket om verneområder. Fremmet et endringsforslag om buffersoner.
Ulveuttalelsen fikk en del oppmerksomhet. Synd at Venstre og SV trakk seg fra MDGs utspill.
Kristoffer: Rensket opp i mailsystemet. Begynt å bruke facebook-siden som formidlingsverktøy.
Iverksatt et engasjement for å fremme industriell hamp. Startet arbeidet med fylkeshåndboken.
Kasper: GU Hedmark ble gjenoppstartet i oktober i 2015. Kasper ble valgt som leder i
organisasjon. Prosessen med å få i gang laget har vært seig. GU har fått på plass styremøter,
holdt medlemsmøter og deltatt på landsdekkende arrangementer. Deltok på GUs landsmøtet.
Katrine: Jobbet med forberedninger til Landsstyremøte. Henrik og Katrine har diskutert
holdninger til det som kom frem under landsmøtet. Jobber sammen med Nordland, Vestfold,
Akershus, Rogaland med flere for å jevne ut maktbalansen mellom sentralstyret og landsstyret.
Det blir to- og en halvdagers møte i landsstyret. Une og Rasmus har stemmerett i landsstyret.
Sett på en rapport om maktbalanse.
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Stig: Har en sak angående vindmøller. Følger saker i kommunen i Kongsvinger. TISA og
Roundup, så vel som gjødsling i skog er saker han følger tett.

04/2016 Partihåndbok
Orienteringssak/Diskusjonssak/Vedtakssak
Kristoffer og Thomas har så vidt diskutert å lage en partihåndbok for å unngå å bruke
unødvendig tid på roller ved hvert nye styre. Kristoffer har begynt dette arbeidet og orienterte
om innhold.
Har bør vi være aktiv i redigeringsprosessen i google-dokumenter.
Det stemmes over om dette er ønskelig:
Enstemmig vedtatt at vi ønsker en styrehåndbok
Debatt: Vi kaller det ”retningslinjer for styret i Hedmark” eller ”Hedmarks lille grønne”. Vi endrer
navn.

05/2016 Møtekultur
Diskusjonssak
Det er sett behov for å diskutere møtekultur i styret.
Thomas har laget utkast på møtekultur til håndboken.
Viktig med lojalitet til vedtak. Dette vil gjøre seg mer tydelig når vi nå vokser.

06/2016 20 % stilling som fylkessekretær
Vedtakssak
Vi godkjente stillingsannonse og legger ut stillingen fortløpende etter møtet.

Vi diskuterte og jobbet oss aktivt gjennom dokumentet. Viktige endringer som ble gjort:
Kontaktperson – Kristoffer Gjerde
Stilling skal vare i 2 år.
Tilsettes snarest mulig
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Søknadsfrist – 25.05.16
Behandling av søknader og innstilling gjøres av:
Kristoffer
Katrine
Bård
Alle søknader sendes ut til samtlige medlemmer av styret innen tre dager etter søknadsfristen
er omme.
Partisekretær vil være tilstede under intervjuprosessen.
Kristoffer sender til NAV og Facebook.
Bård legger ut på nettsiden.
Thomas sender til medlemmer.

07/2016 Representant til landsstyret
Vedtakssak
Styret uten talsperson til stede diskuterte hvem vi vil skal være offisiell representant til
landsstyret:
Vi burde velge vara til landsstyret.
Vi stiller oss kritisk til dagens ordning om at kun en talsperson har stemmerett. Vi ønsker at
begge talspersonene har stemmerett ved landsstyret.
Vi utsetter vedtaket

08/2016 Hedmark MDG på internett
Diskusjonssak
Vi diskuterte hvordan vi må bruke internett til å fronte partiet og lansere våre saker.
- Facebook
- Internettsiden vår
- GU Hedmark og Hedmark MDG skal bli best på samarbeid og jobbe tettere fremover.
- Lokallagene bør sende inn saker til styret som vi kan promotere.
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09/2016 Eventuelt
Orienteringssak/Diskusjonssak
1. Ressursbruk i fylkesstinget fra Hedmark MDG (v/ Thomas)
Bård orienterer.

2. Politisk seminar for å skape partiprogrammet
I perioden frem mot endelig frist, så må vi ha aktive seminarer for å skape program for
Hedmark-relevant politikk. Programseminar. Åpent møte for alle medlemmer.
13.05.2016 har vi et politisk verksted. Vi tar for oss konkrete temaer og styremedlemmene
forbereder innledning og problemstillinger.

Sindre, Marianne og Stig - Jordbruk.
Bård – Areal og regionalpolitikk.
Kasper – Kollektivtransport.
Kristoffer – Industriell hamp, grønne næringer.
Katrine – Miljø og klimapolitikk på landsbygda.

Bruke facebook-gruppen til å få innspill til politikk.
Hva er viktig for Hedmark først og fremst.

MØTESLUTT: 22.40
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