
 
Møtereferat 

Miljøpartiet De Grønne Nordland styre  
Møte nr 01-2015 

 

Møtested: Tjeldsundbrua Kro & Hotell 
Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 
 
Tilstede: Toine C. Sannes, Bent Bakkan, Merethe Steine, Bror Martin Hanssen,  
Svein Joar Husjord 

Fraværende: Robert Svendsen, Anne-Birgith Mørkved-Rommerud (deltok via Skype) 
 
Antall stemmeberettigede: 5 

 

Saksliste 
 
01/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Innkallingen ble godkjent uten innsigelser. 
 
02/2015  Godkjenning av referat fra forrige møte 

  Styrereferatet ble godkjent. 
 
03/2015  Presentasjon av deltagere 

Denne posten var allerede unnagjort gjennom styrets facebookside. 
 
04/2015  Konstituering/valg 

Det ble avholdet valg med følgende resultat: 

Bror Martin Hanssen – styrets leder og landstyredelegat  

Toine C Sannes – nestleder og vara for landstyret  

Merethe Steine – sekretær 

Anne-Birgith Mørkved-Rommerud – kasserer  
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Bent Bakkan – informasjonsansvarlig 

Robert Svendsen- valkampansvarlig 

Svein Joar Husjord – skoleringsansvarlig og 1. vara til styret  

Guro Vatne – varamedlem 

Egil Johan Mathisen - varamedlem 
 

 
05/2015  Økonomi 

Det er gjort kjent for styret at MDG Nordland har 40.000 på konto. Det var 
enighet om at pengene skal brukes primært til valgkamparbeid og reiser i 
forbindelse med dette, og andre aktuelle møter. Vi kan også søke noe 
valgkampstøtte, men uklart hvor mye. 

 
06/2015  Fylkeslista 

Fylkeslista talte, da vi møttes, 40 personer, noe vi sa oss rimelig fornøyd med. I 
skrivende stund ser det ut til at den fortsatt blir supplert noe. Bent, Toine og 
Svein Joar tar ansvar for at den blir fullført, signert og sendt innen fristen. 

 
Det ble vedtatt at de to første på lista skal kumuleres. Det var også enighet om at 
Håkon Andreas Møller (Bodøs 1. kandidat), føres opp som nr. 5 på fylkeslista. 

 
07/2015  Oppfølging av lokallag og kommunelister 

Brynmor Evans er satt på denne jobben, men Svein Joar tar kontakt med ham og 
hører om han trenger hjelp. 

 
08/2015  Programarbeid for fylkesvalget 

 Enighet om at vi bør ha et fylkesprogram som viser en helhetlig politikk, men 
fronter noen viktige kjernesaker. Arbeidet med programmet fortsetter når styret 
møtes på Sortland, 11. og 12. april. 

 
09/2015  Påmelding landsmøtet, frist 3 april 

 Vi kan sende fem personer. Fire fra styret reiser, og Bjarne Benjaminsen (1. 
representant til kommunestyrelista for Vestvågøy), ble i løpet av møtet forespurt 
på telefon. Han reiser som den femte fra oss. 
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