Referat styremøte
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Møte nr 10-2016

Møtested: Hamar Rådhus
Møtedato: 29.11.2016 Tid: 19:00
Tilstede: Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Stig Ingar Braathen, Håvard Hageberg.
Fraværende: Sindre Sørhus, Thomas Eriksen, Petter Nilsen, Marianne Lunåsmo

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 Ekstraordinært årsmøte for Hamar MDG - D
05/2016 Landsstyresaker - D
06/2016 Eventuelt - D
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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Godkjent, med forbehold for endring.

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Referat fra forrige møte er ikke sendt ut enda. Dette gjør Kristoffer snarest.

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

04/2016 Ekstraordinært årsmøte for Hamar MDG
Diskusjonssak

Styret går for at 20. Desember er den beste datoen for ekstraord. årsmøte.
Valgkomiteen forbereder innstillingen sin til 5.-6. Desember.
Saker:
1. Fylkesstyret anmoder at vi har ordinært årsmøte i februar-mars.
2. Valg av nytt styre (minst 3 personer)
3. Valg av delegater til fylkesårsmøtet (15.januar 2017)
Bård sender ut inn innkalling til møtet og faktura blir sendt ut til medlemmene i Hamar for å
sikre at folk har stemmerett.
Petter eller Håvard kan være møteleder og observatør.
Møtereglene bør sendes ut med sakspapirene.

05/2016 Landsstyresaker
Diskusjonssak
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Vi kommer med innspill og kommentarer til landsstyret den 2.-4. Desember.
Representanten orienterer om ”trøkket” vi har hatt i det siste i Hamar og fylket

Budsjett:
Hedmark MDG ønsker å gå for 4 LS møter i året. Forslag 1.
Hedmark ønsker klargjøring i følgende på budsjettposten:
”Dette henger blant annet sammen med at vi ønsker å ansette en kontoransvarlig som kan avlaste
partisekretæren med drift av kontoret, slik at han kan få frigjort tid til å planlegge og
gjennomføre valgkampen, og til å drive strategisk og operativ ledelse.”

Hedmark ønsker å gi følgende innspill:
Skal vi snu den økonomiske veksten i samfunnet, må vi gå foran som et eksempel.
Det bør være en fotnote til hva våre ledere tjener.
Vi ønsker å være proff, men det å komme med dress og slips og høy lønn, er ikke den type
profesjonalitet vi vil ha.
Om vi kan stå på stand og si at våre partiledere tjener 60 % av det andre partiledere tjener, vil vi
kunne stå der med stolthet i øynene.
Vi ønsker IKKE å være et eliteparti.

Kommune og fylkesføringer:
Det bør være en selvfølge at listetopp er medlem i forhandlingsutvalget.
Vi ønsker med den endringen å vedta retningslinjene
Resolusjon om FM-nett:
Hedmark Støtter
Nasjonal valgkampstrategi:
Punkt 3. Tema og Hovedsaker.
1. Erstatte med Transformasjon *
2. Erstatte punktet meg Livskvalitet
3. Erstatte punktet med Fredspolitikk. (Medmenneske- og fredspolitikk)
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*Transformasjon fra økonomisk vekst til økonomisk økonomi (sirkulær økonomi)

Hedmark MDG mener at punktet om at vi ikke skal danne regjering med Frp bør strykes.

06/2016 Eventuelt
Diskusjonssak
1. Hamar MDG – orientering: Vi ser på erfaringen fra konfliktene i partiet lokalt som et
springbrett til forbedring og en styrke som utvikler partiet i positiv retning.

2. Orientering om nominasjonsmøte:
-

Tidsbesparing i forhold til hvor kandidatene var plassert
Møtereglene må tydeliggjøres og følges gjennom hele møtet.
Møtereglene var gode, men må forbedres for å holde på tidskjema.

3. Vi bør ha et møte til i desember for å forberede årsmøtet.
4. Valgkampstrategi for fylket: Vi oppretter et google dokument som vi arbeider med i tiden
fremover.

Møtet avsluttet 21.40
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