
 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 
7. mars 2015, Hotell Skagen, Bodø 

 

Saksliste for årsmøtet: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen 

4. Årsmelding 2014 

5. Årsregnskap 2014 

6. Valg av: 

- Styre 

- Valgkomitè 

- Revisor 

- Delegater til Landsmøtet 8. – 9. mai (5 delegater, evt. + observatører) 

7. Godkjenning av nominasjonslista til Fylkesting-valget. 

8. Eventuelt 

 

 

 

  



ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 2015 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Bjørn Økern åpnet årsmøtet i Nordland på vegne av styret. 
Godkjenningen av innkallingen enstemmig vedtatt. 

Sak 2: Valg av møteleder 
Møteleder: Une Bastholm (stortingsgruppen) ble foreslått av styret. Enstemmig vedtatt. 

Stemmeberettiget: Forslag fra styret - Alle 13 oppmøtte har stemmerett. Enstemmig vedtatt. 

Sak 3: Valg av referent og to rep. til å undertegne protokollen 
Referent: Brynmor Evans (Regionssekretær) ble foreslått av styret. Enstemmig vedtatt. 

Undertegner: Bjørn Økern og Anne-Birgit Mørkved-Rommerud ble foreslått av Møteleder. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 4: Årsmelding 2014 

(Vedlagt, se slutten dette dokumentet) 

Svein-Joar Husjord gikk gjennom årsmeldingen. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning. Årsmøtet ga sin tilslutning ved akklamasjon. 

Sak 5: Årsregnskap 
Regnskapet for 2013 ble lagt frem. Enstemmig vedtatt. 

Regnskapet for 2014 ble lagt frem.  

Forslag: Skal legges frem til nye styret innen 29. mars. Enstemmig vedtatt. 

Sak 6: Valg 

Tone Toft la frem innstillingen på vegne av valgkomiteen. 

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen tolker vedtektene dit hen at årsmøtet skal velge et styre bestående av 3-5 personer, 
samt at årsmøtet skal velge en leder. Det er valgkomiteens oppfatning at årsmøtet ikke trenger å 
ta stilling til annen rollefordeling i styret, eller om noen formelt skal utpekes som 
vararepresentanter. Men det gjøres oppmerksom på at styret må bestå av tre personer for å være 
vedtaksdyktig, samt at styret også skal ha en kasserer og en sekretær. 
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ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 2015 

Fylkesstyret 

Ut fra dette innstiller valgkomiteen følgende personer til fylkesstyre frem til neste årsmøtet: 
Bjørn Økern, Herøy 
Merethe Steine, Narvik 
Toine Sannes, Sortland 
Bent Bakkan, Sortland 
Robert Svendsen, Andøy 
 
Valgkomiteen innstiller Bjørn Økern som leder. 
Derimot opplyste VK at Økern har trukket seg pga. helse. 
Valgkomiteen innstiller til at styret for øvrig konstituerer seg selv. 

Valgkomiteen 
Tone Toft og Espen Sandsund Seierstad 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Det åpnes for benkeforslag. 

Benkeforslag 
Sissel: Svein-Joar Husjord – inn i styret. Husjord kunne tenke seg varaplass. 

Svein-Joar: Foreslår Bror Martin Hanssen (Narvik) som fast styremedlem, og Egil Mathisen (Bodø) 
som varamedlem.  

Elisabeth Anethe Olsen(Tysfjord)ble foreslått, men kunne ikke pga studier. 

Toine C. Sannes: Hva med flere damer?   

Anne-Birgith Mørkved Rommerud foreslo seg selv. 

Une: Ønsker Bjørn Økern å være vara? Dette bekreftet Bjørn Økern. 

Sissel: Hva med Grønn Ungdom? Guro Vatne foreslo seg selv som vara. 

Svein-Joar: Styret kan supplere styret med flere eller andre folk? Vedtektene ble referert. 

Benkeforslag, forslag og avstemming 
Kan styret konstituere seg selv? Enstemmig vedtatt. 

Antallet i styret? VK har implisitt foreslått fem faste medlemmer.  

Vatne forslo seks personer. 12 personer vedtok dette, mot innstilte 5 medlemmer med en 

stemme. Personer i styret? Alle seks faste personer ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

Fire varaer vedtatt enstemmig med akklamasjon.  

Sissel: Oversendelsesforslag om at styret kan konstituere talspersoner. Enstemmig vedtatt. 
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ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 2015 

Valgt styre: 

Merethe Steine, Narvik Styremedlem 

Toine Sannes, Sortland Styremedlem 

Bent Bakkan, Sortland Styremedlem 

Robert Svendsen, Andøy Styremedlem 

Bror Martin Hanssen, Narvik Styremedlem 

Anne-Birgith Mørkved Rommerud Styremedlem 

Svein Joar Husjord, Sortland Varamedlem 

Guro Vatne, Bodø Varamedlem 

Egil Johan Mathisen, Bodø Varamedlem 

Bjørn Økern, Herøy Varamedlem 

 

Valg av ny valgkomitè 
Ingen innstilling, det åpnes for benkeforslag. 
Forslag: Styret finner valgkomite innen 1. juni. Enstemmig vedtatt. 

Valg av revisor 
Ingen innstilling, det åpnes for benkeforslag. 

Forslag: Brynmor Evans. Enstemmig vedtatt. 

Valg av landsmøtedelegater 
Valg av delegater til Landsmøte i Stavanger 8 – 9 mai 2015. 5 delegater kan sendes. 

Ingen innstilling. Ble forskjøvet til etter nominasjonen. 

Sak 8: Eventuelt: 
Ingen saker. 

Avslutning 
Årsmøte i MDG Nordland ble avsluttet 7.3.2015 17:00. 
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ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 2015 

NOMINASJONSMØTE MDG NORDLAND 2015 

Toppkandidatene 
Bent Bakkan og Bjørn Økern holdt valgtale for sitt kandidatur.  

Vedtak 
A. Førsteplassen ble foretatt med skriftlig avstemming mellom Bjørn Økern og Bent Bakkan. 

Opptellingen viste at Bent Bakkan vant avstemmingen. 

B. Andre, tredje og fjerde-plassen ble vedtatt slik:  
2. Steine, 3. Økern og 4. Olsen. 

C. Styret kan endre listen etter fjerdeplassen. 

Vedtatt nominasjonsliste for MDG til Fylkesting-valget i Nordland 

Nominasjonslista 
Følgende liste ble vedtatt enstemmig 

1. Bent Bakkan (Sortland) 

2. Merethe Steine (Narvik) 

3. Bjørn Økern (Herøy) 

4. Elisabeth Anethe Olsen (Tysfjord) 

5. Espen Benjaminsen (Bodø) 

6. Guro Vatne (Bodø) 

7. Svein Joar Husjord (Lødingen) 

8. Toine C. Sannes (Sortland) 

9. Seija Nissinen Klaveness (Flakstad) 

10. Hilde Kolberg (Bodø) 

11.  Anne-Birgith Mørkved-Rommerud (Flakstad) 

12.  Jonas Nilsen (Øksnes) 

13. Ingunn Moen Reisnes (Sortland) 

14.  Oddbjørn Skarheim (Rognan) 

15. Tone Toft (Herøy) 

16. Anne-Britt Ravnå (Vefsn)  
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ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 2015 

Valg av landsmøtedelegater 
Valg av delegater til Landsmøte i Stavanger 8 – 9 mai 2015. 5 delegater kan sendes. 

Ingen innstilling.  

Forslag: Grønn Ungdom + Økern sitt forslag. 

Vedtak: Enstemmig. 

Avslutning 
Nominasjonsmøte i MDG Nordland avsluttet 7.3.2015 19:00. 

Vedlegg 1 
Årsmelding. 
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Årsmelding Nordland 
Forårets årsmøte ble avholdt på Skagen Hotell i Bodø den 22.2.2014, hvor Rasmus Hansson gjestet Bodø, 
og holdt et foredrag om norsk miljøpolitikk og De Grønne’s arbeid på stortinget. Et nytt fylkesstyre på 8 
personer ble valgt, hvorav tre av disse var aktiv i Grønn Ungdom, men planla flytting ut av fylket sommeren 
2014.  

Leder Bjørn Økern hadde valgt å si nei til gjenvalg, da han hadde fått en lei nakkeskade. Valgkomiteen 
hadde derfor arbeidet med å finne en ny lederkandidat. Flere hadde sagt ja til å sitte i styret, men ingen 
hadde sagt ja til ledervervet. Etter at årsmøtet hadde diskutert saken, ble en flatere struktur med ett 
talspersonsverv foreslått. Svein Joar Husjord sa ja til å ta dette vervet. Styret ble enstemmig vedtatt, og ble 
enige om å konstituere seg ved første styremøte.  

På årsmøtet ble også resolusjonen “Et fremtidsretta Nordland”, som var sendt inn av Svein Joar, vedtatt 
etter noen endringer i ordlyd, bl.a “vindkraft, solenergi, bølgekraft og tidevannskraft” til “fornybare 
energikilder”, da flertallet ikke ønsket en uttalt støtte til bl.a vindkraft. Resolusjonen har i liten grad blitt 
brukt opp mot media, da utbygging av fornybar energi er og blir et noe omstridt tema innad i De Grønne.  

Våren 2014 - innkjøring og landsmøte 
4. Mars ble styret konstituert, med Egil som sekretær, og Sissel som kasserer. Ola Eian ble utnevt til 
lokallagsansvarlig, mens Sonja, Charlotte og Svein Joar tar ansvar for sosiale medier. Alle i styret utenom 
Bjørn Økern var nye i politikken. Det nye styret bruker mye tid på å organisere arbeidet, samt diskutere 
lokale politiske saker. Styret legger opp en møteplan med møte minst hver 3. uke over Skype eller Google 
Hangouts.  

Utover våren behandlet vi resolusjoner og saker som skulle opp på kommende landsmøte for MDG. Vi 
diskuterte samtlige resolusjonsforslag, programendringer og vedtektsendringer, og tok disse innspillene 
med til Landsstyret (LS) Vi forberedte oss også til valget av ny ledelse ved å “intervjue” Hilde Opoku, direkte 
på Skype om alt fra sosial politikk til hvalfangst.  

En stor sak ble å forsøke å endre partiets standpunkt på hvalfangst. Vi skrev en en resolusjon som belyste 
dyrevelferden og bærekraften i moderne norsk vågehvalfangst. Flere av oss i Nordland opplevde det nemlig 
som veldig vanskelig å forsvare partiets syn i valgkampen. Våre innspill til landsmøtet skapte stor debatt, 
spesielt når media tok tak i det. Saken vant imidlertid ikke frem, da det på årsmøtet ble det besluttet å ikke 
ta noen “omkamper” fra det forrje landsmøte. Denne saken er derfor hvilende, men har skapt bred debatt 
innad i partiet. På grunn av partiets nasjonale holdning ville vi ikke gå til media med saken, da det kunne 
skape mer negativ publisitet.  

Videre aktivitet 
I Bodø 5. april holdt vi et møte med tittelen “Ut av oljealderen”, hvor Hanna Marcusson gjestet og holdt 
foredrag, samt kortere foredrag fra samme tema av Svein Joar og Ola. Tidligere på dagen holdt Hannah et 
“kræsjkurs” i grønn politikk og organisasjon for de aktive i MDG. 

Svein Joar blir valgt som skoleringsansvarlig for fylket, og reiser på skoleringssamling i Oslo. I mai arrangerte 
vi skoleringssamling i Bodø, med tema muntlig og skriftlig kommunikasjon, arbeid med media, appell, 
intervju- og debattrening, m.m. Kai Olav Fredriksen, tidligere folkevalgt for MDG i Vestvågøy, og Brynmor 
Evans, folkevalgt i Tromsø, fortalte om erfaringer og imponerende gjennomslag fra deres 
kommunestyrearbeid.  

Den 19. mai blir interimsstyret valgt for å jobbe med opprettelse av lokallag i Hemnes, etter at Sissel 
Lillebjerka og Svein Hammer arragerte åpent møte på Hemnesberget.  
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Usikkerhet om lederskap 
I juni varsler Svein Joar at han vil ha en svært hektisk sommer på gården foran seg, og ønsker å få inn en ny 
leder av fylkeslaget. Bjørn stiller som kandidat og styret beslutter å holde ekstraordinært årsmøte for 
ledervalg. Imidlertid mottar Svein Joar Husjord mange støttende telefoner fra ledelsen i MDG og 
folkelvalgte, og etter avklaring med arbeidsgiver beslutter Svein sammen med styret å fortsette som leder, 
men fra trer midlertidig fra juni til august. Bjørn Økern tar på seg å lede fylkeslaget gjennom sommeren. 
Sommeren går over til et rolig sommermodus for styret, da mange er på ferie. 

Høsten: ny aktivitet 
I august arrangerer Svein Joar, Trille Guldal og Hans Jørgen Rasmussen et åpent møte for De Grønne i 
Narvik-regionen (Ofoten). Etter møtet blir interimstyret i Narvik MDG stiftet, og får flere medieoppslag. 
Senere kommer det meningsmålinger i Fremover som gir De Grønne plass i kommunestyret. Svein Joar 
kommer også på NRK Nordland etter et utspill om manglende stasjoner for el-bil i Nordland. 

I september blir MDG Nordland invitert til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sitt 
folkemøte i Stamsund. Bjørn og Svein reiser. Svein Joar holdt hilsningstale, og vi deltok med innlegg fra 
salen på folkemøte. 

20. oktober holdes det åpent møte om grønn politikk på Sortland, med alle medlemmer i Vesterålen 
invitert. Interimstyrer for Sortland og Andøy MDG stiftes. 18-19 oktober deltar Svein Joar som 
skoleringsansvarlig på videre skolering i Oslo. Styret forsøker å finne flere skoleringsansvarlige, uten hell.  

Oppdrettslaks og lakselus 
I september deltok Bjørn Økern på “laks på Lovund”, et helgeseminar på Lovund med fokus på alternative 
bekjemping av lakselus. I anledning landsstyremøtet til MDG i oktober ble det arrangert seminar om 
oppdrett og lakselus, og Bjørn holdt foredrag om konflikter mellom oppdrett i kystfiskesamfunnet. Svein 
Joar er landsstyre delegat for Nordland til møtet, og blir med i en resolusjonskomité som skriver en 
resolusjon om stans i veksten, tøffere krav til næringen, og overgang til lukket teknologi.  

Sykdom og frafall  
Utover høsten ble det lavere aktivitet i fylkeslaget. Sekretær Egil faller fra på grunn av avsluttende eksamen 
i Bachelore grad i historie, Helene melder om sviktede helse og for mange arbeidsoppgaver. Svein Joar får i 
oktober beskjed om en kronisk magesykdom og beskjed om å kvitte seg med stress. Situasjonen er endret 
hjemme på gården, og han må jobbe lange dager der til utløpet av desember. Bjørn Økern er leder for 
Kystutvalget i MDG, og bruker mye tid der. I oktober havner han på akutten og får også beskjed om å ta det 
med ro, og permitterer seg midlertidig fra MDG Nordland. Sissel er bortreist i 6 uker med jobben, og jobber 
inn 4 uker å gjøre på jobben og også helseproblemer, men fortsetter med sin jobb som ansvarlig for nye 
medlemmer. Vi var i en vanskelig situasjon og besluttet å supplere inn nye krefter.  

Nye krefter 
Fra den 3. til 6. november reiser Svein Joar og Brynmor Evans, regionsekretær for Nord-Norge rundt i 
Nordland for å møte MDG-ere. Vi deltok på møter på Sortland, Vestvågøy og Bodø, og besøker medlemmer 
på Flakstad. Tema er listestilling og grønn politikk. På Vestvågøy får vi samlet interesserte etter at lokallaget 
falt fra hverandre i 2013. I november ble det dannet nytt styre på Vestvågøy.  

Den 19. november gikk styret ut til medlemmene og aktive med ønske om supplering til styret. To stk 
meldte sin interesse, men disse ble dessverre ikke fulgt opp av styret, og dermed ble det ingen supplering. 
Dette var veldig synd og styret må ta all selvkritikk for dette.  
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I begynnelsen av desember fikk Bjørn styrets tilslutning til å: Arrangere årsmøtet, sammen med 
valgkomiteen å finne nye kandidater til et nytt styre, og utarbeide en nominasjonsliste for valglista til 
Fylkestinget. Det var ikke oppnevnt noen nominasjonskomite på årsmøtet i fjor. Dette arbeidet er nå utført, 
og årsmøtet vil forhåpentligvis gi arbeidet i Nordland MDG det kommende året og i valgkampen, et 
skikkelig løft. 
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TILLEGG TIL  

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORDLAND MDG 
7. mars 2015, Hotell Skagen, Bodø 

 

Få dager etter årsmøtet fortalte Brynmor Evans at Bjørn Økern hadde meldt om at han ville bli 
strøket som varamedlem i styret. Seinere snakka undertegnede med Bjørn, som bekrefta at han 
hadde trukket som fra vervet som varamedlem i styret. Endelig oversikt over deltakerne i styret 
for MDG Nordland er med det som under. 

Valgt styre: 

Merethe Steine, Narvik Styremedlem 

Toine C. Sannes, Sortland Styremedlem 

Bent Bakkan, Sortland Styremedlem 

Robert Svendsen, Andøy Styremedlem 

Bror Martin Hanssen, Narvik Styremedlem 

Anne-Birgith Mørkved Rommerud Styremedlem 

Svein Joar Husjord, Sortland Varamedlem 

Guro Vatne, Bodø Varamedlem 

Egil Johan Mathisen, Bodø Varamedlem 

 
Bevitnes korrekt etter samråd med øvrige styremedlemmer som var tilstede på årsmøtet. 

 

 

 

 

Bent Bakkan 
Sortland, 21. april. 2015 
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