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ÅRSMELDING 2015 
 

Styrets sammensetning i 2015: 

leder    Bror Martin Hanssen 

nestleder   Toine C. Sannes 

sekretær   Merethe Steine 

kasserer   Anne-Birgith  Mørkved -Rommerud 

informasjonsansvarlig Bent Bakkan 

valgkampansvarlig  Robert Svendsen 

vara    Svein Husjord 

    Egil Johan Mathisen 

    Guro Vatne 

Nominasjons- og valgkomité 2015 ble oppnevnt senere på året: 

 Arne Kristian Schille 

 June Aspen 

 Trond Strøm 

Medlemsoversikt 2015 
Ved årets slutt er det 307 
betalende medlemmer i MDG 
Nordland. Dette er en økning på 
62% fra 185 medlemmer året før.  

Møtevirksomhet 2015 
Det er gjennomført 12 
styremøter i perioden, og 
behandlet 76 saker. På to av 
møtene har hele styret vært 
samlet fysisk, på Sortland, der 
grunnlaget for fylkesprogram ble 
utformet, og i Svolvær der vi 
forberedte årsmøtet. De fleste 
øvrige styremøtene er 
gjennomført på Tjeldsundkroa. Styret har vært fulltallig på hver styremøte, enten 
fysisk eller pr skype og GoToMeeting. Ofte har 1 vara deltatt.  
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Kjemien mellom styremedlemmene må betraktes som god. Sekretæren forlot 
dessverre styret ved årsskiftet, grunnet stort arbeidspress i jobb, 1 vara overtok da 
sekretærfunksjonen.  3 vara, som var grønn ungdom's representant flyttet tidlig i 
perioden. Etter valget har vi møteplan for styret som sammenfaller med 
fylkestingets møter. Dermed kan vår fylkestingsrepresentant få gjennomdiskutert 
sakene med styret før tingsamlingen. 

Pressearbeid 2015 
Fylkeslaget har markert seg både i TV, radio og aviser.  Spesielt i forkant av valget.  

Sammendrag av aktiviteter og arrangementer i 2015 

Deltagelse på Landsmøtet 
Fylkeslaget deltok med 5 av våre styremedlemmer på landsmøtet i Stavanger. En 
av våre delegater tok ordet i debatten. 

Deltagelse i valgkampopplæring for førstekandidater 
Fylket deltok med representanter fra Hemnes, Nesna, Gildeskål, Bodø, Vestvågøy, 
Sortland, Andøy og Narvik samt fylkestingsrepresentanten under opplæring på 
Fornebu.  

I tillegg til samlingen på Fornebu, ble det gjennomført egen opplæring for 
førstekandidatene i Nordfylket.  

Deltagelse i Landsstyret 
Fylkeslaget har deltatt på samtlige møter i Landsstyret, lederen ble valgt inn i og 
har vært leder for lønnsutvalget for den administrative ledelsen i partiet. 

Deltagelse i Grønt kvinnenettverk 
En av våre kvinnelige representanter har deltatt på et møte sentralt i Grønt 
kvinnenettverk, noe som for henne var veldig lærerikt.  

Deltagelse i Fylkestinget 
Her har vi en representant. 1 vara deltok også i deler av opplæringen. Vi har her et 
uforpliktende løsere samarbeid med posisjonen. Vår representant har markert seg 
med interpellasjoner om overdreven salting av veier og uttak av is fra Svartisen, 
noe som fikk god mediadekning. 

Deltagelse i møter i andre sammenhenger 
Vi deltok med to av våre styremedlemmer på konferanse om Nord-Norges bane i 
Tromsø.  Styret var også representert på Melbukonferansen. 

Valgkampen 
Styret hadde en representant som var valgkampansvarlig. Vår 1 kandidat ble 
intervjuet av NRK Nordland i både TV og radio. Flere av våre 1 kandidater i 
kommunene har også vært på TV og lokalradio.  Styret mener at MDG har vært 
godt representert i media under valgkampen spesielt i lokalavisene.  
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Hovedkapitlene i valgprogrammet var; 

1. Klimasmart omstilling, med fornybar utvikling, klima og energi samt miljøvennlig 
forbruk og klimasmart samferdsel. 

2. Livskraftige lokalsamfunn. By og bygdeutvikling, folkehelse, integrering, kultur 
og mangfold.   

3. Kystfylket Nordland. Et levende kystfiske, havbruk i omstilling og bærekraftig 
landbruk. 

4. Kunnskap og innovasjon. Grønn næringsutvikling og framtidas bedrifter. 

Åpningen av valgkampen foregikk i Glassgata i Bodø, vår stortingsrepresentant 
Rasmus Hanson deltok her. Det var overføring i NRK Nordland på TV fra åpningen. 

Resultatet av valget er vi fornøyd med. Partiet kom inn med en representant i 
Hemnes, Nesna, Bodø, Flakstad, Vestvågøy, Andøy og på fylket. Vi kom inn med to 
representanter i Narvik. Det var i kun to kommuner vi ikke kom inn.     

Leders vurdering av 2015 
Fylkeslagets styrearbeid har vært preget av godt samarbeid i styret. Klimaet 
mellom styremedlemmene er godt, det er god takhøyde i meningsutvekslinger. En 
årsak til dette er nok den oppstart styret hadde med en helgesamling tidlig i 
perioden, der vi ble godt kjent med hverandre.  

Et lite presist referat fra årsmøtet medførte uklarhet om hvem som var valgt inn i 
styret.   

I denne perioden har fylkeslaget delt på en lønnet fylkessekretær med Troms og 
Finnmark, dette har vært betalt fra sentralt hold. Da vi nå endrer på 
finansieringsordningen av partiet vil ikke sentralt hold ta denne kostnaden. Styret 
har da vedtatt at vi ikke kan ha lønnet regionsekretær. 

Styret har kontroll på økonomien, vi mottok et ikke revidert regnskap for året før. 
Revisjonen viste at det var ikke dokumenterte utgifter for bortimot 4 000,-. Slikt er 
høyst beklagelig, og uakseptabelt.  

Vi har planer for hvordan vi skal utnytte det store potensialet til å etablere flere 
lokallag i Nordland. Av 44 kommuner har vi lokallag i kun 9 kommuner. De 
vedtektsendringene vi foreslår mener vi vil være en motivator for å etablere flere 
lokallag, noe som igjen medfører til aktivitet og dermed større oppslutning om 
vårt parti. Det største potensialet slik vi ser det er byene på Helgeland.   

 

 

 

Vedlegg: 

• Referat fra årsmøtet 
• Budsjett 2016 
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BUDSJETT 2016  
 

Budsjett 2016 MDG Nordland 
  Utgifter Inntekter 

Sentral støtte   20 000 
Overført fra 2015   28 000 
Statlig partistøtte   215 000 
Støtte lokallag 20 000   
Landsmøte 2016 10 000   
Årsmøte 2016 30 000   
Etablering av nye lag 50 000  
Uforutsette utgifter 20 000   
Valgkamp 2017 70 000   
Drift styre 23 000   
Skolering 40 000   
Sum 263 000 263 000 
Balanse 0   
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