Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Styremøte nr 01- 2016-2017

Møtested: Elverum rådhus
Møtedato: 16.02.2016 Tid: 18:00
Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Marianne
Lunåsmo (Skype), Martin Løken, Thomas Eriksen, Sindre Sørhus (Skype), Håvard Hageberg
(Vara).
Fraværende: Grønn Ungdom Hedmark representant

Saksliste
01/2016 Presentasjoner - O
02/2016 Introduksjon til styrearbeid og gruppeprosesser - O
03/2016 Evaluering av styrets arbeid i 2015 - O/D
04/2016 Fordeling av roller og oppgaver - V/D
05/2016 Møteplan for 2016 - V/D
06/2016 Eventuelt - D
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01/2016 Presentasjoner v/ Martin Løken
Orienteringssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk

Martin Løken tok oss gjennom et par presentasjonsøvelser og vi fortalte alle om våre
forventninger til året.

02/2016 Introduksjon til styrearbeid og gruppeprosesser
Orienteringssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk

Vi pratet litt om styrets rolle og erfaringer.

03/2016 Evaluering av styrets arbeid i 2015
Orienteringssak/Diskusjonssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk

Det ble nevnt av de som satt i styret i fjor at:
-

Det var kun møter via Skype.
Det var et hektisk år med lokalvalg.
Vanskelig å delegere oppgaver.
Det måtte bli purret på gjennomføring av oppgaver og innkallinger.
For høye forventninger i forhold til hva som var gjennomførbart.
For lite tid på møtene og for få møter gjennom året.
For høy belastning på enkeltindivider.
Det ble brukt ”google documents” og at dette fungerte bra.

Det ble ytret ønske om at i 2016 vil vi ha:
-

Mer kontinuitet.
Bedre flyt og struktur gjennom året.
Møtes minst en gang i måneden.
Bruke ”google documents” aktivt i forslagsprosesser.

04/2016 Fordeling av roller og oppgaver
Vedtakssak/Diskusjonssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk
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Vi diskuterte oppgavefordeling hos de vedtektsbestemte rollene og kom frem til noen punkter:
-

Medlemsansvarlig følger opp lokallagene
Kasserer følger opp fylkeslagets beholdning , legger frem regnskap ved årsmøtet og
forklarer dette.
Sekretær skriver referat og står for møteinnkalling

I tillegg diskuterte vi under dette punktet styrets arbeid og organisering. Mange gode punkter
kom her frem:
-

Etablering av arbeidsgrupper innad i styret, men også engasjere våre menneskelige
ressurser fra lokallagene.
Håndtering av raske og langsomme arbeidsoppgaver.
20 % lønnet stilling.
Rullerende ordstyrer.
Utnytte den flate strukturen ved arbeidsfordeling og avgjørelser.

Vi fordelte roller og stemte over hvem som blir sendt til landsstyremøte:

Forslag om Katrine Aalstad og Henrik Mohn representerer MDG Hedmark annenhver gang ved
landsstyremøte.
Enstemmig vedtatt
Forslag om Katrine Aalstad representerer MDG Hedmark ved første landsstyremøte.
Enstemmig vedtatt
Rollene er som følger:
Medlemsansvarlig – Thomas Eriksen
Sekretær – Kristoffer Gjerde
Kasserer – Sindre Sørhus
Talspersoner – Katrine Aalstad og Henrik Mohn (vedtatt på årsmøte)
Representant til landsstyret – Katrine Aalstad og Henrik Mohn (annenhver gang)

05/2016 Møteplan for 2016
Vedtakssak/Diskusjonssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk

Styremedlemmene gav innspill på hvilke dager de har mulighet til å stille på fylkesstyret
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Vi kom til enighet om at torsdag er en god dag.
Neste møte blir torsdag 03.03.2016

06/2016 Eventuelt

Diskusjonssak
Oppmeldt av: Bård S. Grasbekk
Her ble det diskutert følgende saker til kommende møte(r):
-

Landsstyresaker (primærsak for neste møte).
Sette mål for styret i året fremover.
Diskutere kommunikasjon utad.
Møtested
Rolleoppgaver
20 % stilling (ikke diskutere på neste møte)

Møtet avsluttet kl 20.23
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