Referat styremøte
Miljøpartiet De Grønne Hedmark
Møte nr 09-2016

Møtested: Hamar Rådhus
Møtestart: 27.10.2016 Tid: 19:10
Tilstede: Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Marianne Lunåsmo, Thomas Eriksen, Sindre
Sørhus, Stig Ingar Braathen, Håvard Hageberg, Petter Nilsen
Fraværende: Katrine Aalstad

Saksliste
01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste - V
02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte - V
03/2016 Avtredende talsperson - O
04/2016 Valgkampstrategi - D
05/2016 Deltagelse fra styret ved programarbeid - D
06/2016 Økonomi - O
07/2016 Rovdyr – O/D
08/2016 Nominasjonsmøte og julebord - D
09/2016 Eventuelt - D
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01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Utsetter sak om Ridehall/ Marianne.
Sette punkt 03/2016 til slutt under Eventuelt.
Bård blir valgt til Møteleder
Stryker sak 04/2016 ”Valgkampstrategi”.
Godkjent

02/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtakssak
Referatet må rettes opp formelt med hvem som ikke var der, overskrift må endres til referat og
ikke innkalling.
Godkjent med disse endringene:

03/2016 Avtredende talsperson
Orienteringssak
Vi orienterer styret omkring Katrine Aalstads avtreden som talsperson for Hedmark MDG.
Google docs fungerer bra når vi prater sammen og jobber med samtidig. Vi burde ha rom for at
andre enn talspersonen/leder skal kunne ha mulighet til å publisere ting på vegne av styret, MEN
leder/talsperson bør være den som i utgangspunktet er kommunikasjonskanal for styret.
Ved et splittet styre ønsker vi at flertallets sak skal tales.
Skal ikke uttale seg i kontroversielle saker hvor man er usikker på hva medlemsmassen mener.
Viktig å skille mellom jeg-person og vi-person i medieutspill.

05/2016 Deltagelse ved programarbeid
Diskusjonssak
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Hvor og hvem skal møte? Thomas har laget en liste:
Stange, har hatt møte, skolepolitikk.
Hamar, 20.10.16 Helse
Elverum, bestemmer 20.10.16
Ringsaker 13.09.16 Integrering
Tynset, 04.10.16 grønn økonomi og “vært felles grunnlag”.
Kongsvinger, 29.10.16 - og ev. tema/generelt utover skog
Sør Odal, 09.09.16 arbeidsprogrammet
Løten, ble ikke, pga. få som var interessert.
Trysil, vet ikke
Vi har lært at vi må være mye tidligere ute med denne type liste, for å kunne sende representant
fra fylkesstyret på arbeidsprogrammøtene.
Dyrevelferd: Punktene med alternativer er det viktig at vi tar stilling til:
Møtet på Kongsvinger er fylkeslagets endelig innspill til høringsinnspill til programkomiteen.
Oppfordre enkeltmedlemmer til å sende forslagene så fort som mulig senest mandag før klokken
12.00 og at så mange som mulig.
Vi må få sendt rundt alle forslagene som er kommet inn til alle i fylkesstyret. Alle forslagene
som er kommet inn til fylkesstyret kommer ut på NETTSIDEN til
Mail blir sendt ut av Bård rett etter styremøtet angående dette.

06/2016 Økonomi
Orientering
Vi har fått en del mail angående dekking av seminar og lignende. Sindre tar en oppdatering.

08/2016 Nominasjonsmøte og julebord
Vedtakssak
Vi vedtar om det er hensiktsmessig å holde nominasjonsmøtet og julebordet
Diskutere sted for nominasjonsmøte (folk har satt av dato for nominasjonsmøte).
- Er det best å ta dette på fylkeshuset? Bård har sagt seg villig til å ordne med lokale her.
- Dra i samlet flokk til julebord
12. november, Moelven Rådhus klokken 14.00 – 15.00.
Julebordet avholdes samme tid
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09/2016 Eventuelt
Diskusjonssak
1. Fylkessekretær til nettside og media /Håvard
2. Utarbeide fylkeshåndboken.
- Vi bør jobbe for å fullføre denne før januar.
3. NY SAK:
Valgkomiteen må informeres om å innstille på nytt styre i Hedmark. Kristoffer tar
kontakt med Espen (valgkomiteleder).
4. NY SAK:
Vi må vedta dato for årsmøte for Hedmark MDG: søndag 15.01.2017.
Saker til neste gang:
- Vedtaksfeste mediehåndtering /Sindre.
- utarbeide fylkeshåndboken
- snakke om reglene for nominasjonsmøtet.
- valgkampstrategi.
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