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Møtereferat 

Miljøpartiet De Grønne Nordland, styret  
Møte nr 10-2015 

 

Møtested: Narvik videregående skole, avd Frydenlund 
Møtedato: 11.11.2015 Tid: 20:00-21:00 
 
Til stede: Bent Bakkan, Merethe Steine, Bror Martin Hansen og Svein Joar Husjord. Robert 
Svendsen (digitalt), Toine C. Sannes (digitalt), Anne-Birgith M. Rommerud (digitalt) 

Antall stemmeberettigede: 7 

Saksliste ekstraordinært styremøte 
 
58/2015  Godkjenning av referat 
  Referatet ble godkjent. 
 
59/2015  Planlegging av årsmøte 2016 
Tid: lørdag 6. februar kl. 14:00 
Sted: xx hotell, Bodø 
Valgkomitè: Arne Kristian Schille, MDG Narvik, Ole Petter Bergland, MDG Andøy, June Lindert 

Aspen, MDG Hemnes. Denne er valgt. Valgkomiteen varsles, ansvar: Bror 
                            
Vi sender ut en invitasjon til hvert lokallag om å fremme en representant til 
nominasjonskomiteen. Det skal være to personer med vara, en av hvert kjønn. 
 
Reiseutjevning og øvrig planlegging av årsmøtet, skjer i neste styremøte. 
 
60/2015  Vedtektsendring 
Bror foreslår at følgende tekst tas inn i vedtektene: 
«Det innføres en proporsjonal modell hvor alle lokallag i fylket kan velge delegater til 
nominasjonsmøtet og årsmøter i samsvar med deres andel av medlemsmassen i fylkeslaget. 
Delegatene som møter på nominasjonsmøtet må ha diskutert listeforslaget med sine 
lokallagsstyrer og det må gjennomføres medlemsmøter i lokallagene hvor medlemmene kan 
komme med forslag.» 
 
Eksempel:  
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• hvert lokallag har 1 delegat  
• utover det gir 10 medlemmer 1 ekstra delegat 

o 10 medlemmer = 2 delegater 
o 20 medlemmer = 3 delegater 
o 30 medlemmer = 4 delegater 

 
Ref. vedtektenes §8 «Endring av vedtektene» 
«Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge 
med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte 
stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.» 
 
Forslag fra Bent om endring av §4 d): 

«Alle lokallag i Nordland kan velge delegater til nominasjonsmøtet og 
årsmøter i samsvar med deres andel av antall medlemmer i fylkeslaget 
(ref. definisjon av medlem i §3). Hvert lokallag har 1 delegat. Utover det 
får lokallaget 1 delegat for hvert 10. medlem. 10 medlemmer gir således 2 
delegater, 20 medlemmer gir 3 delegater osv. Delegatene som møter på 
nominasjonsmøtet må ha diskutert listeforslaget med sine lokallagsstyrer 
og det må gjennomføres medlemsmøter i lokallagene hvor medlemmene 
kan komme med forslag. Stemmerett på årsmøtet har de medlemmene 
som er:  

i. valgt til delegater ref. ovenstående og  
ii. har betalt kontingent for det foregående og det inneværende 

året. 
iii. Opptelling av antall medlemmer skal skje ved årsskiftet hvert 

år. 
 
Vedlegg: forslag til nye vedtekter.  
Disse forslagene gjennomleses av alle styremedlemmer, og vedtak gjøres på neste styremøte. 
 
Det skal formuleres forslag til endring på §5g – styret. Ansvar: Toine 
 
61/2015 Regnskap 2014  

Styreleder skulle få revisor, brynmor Evans, til å skrive revisorrapport på 
bakgrunn av kasserers innspill 

 
62/2015 Etablering av nye lokallag  
Tysfjord: To meldinger på facebook er sendt Elisabeth, flere telefoner, ingen respons. 
Hadsel: Noen kontakter er tatt mot bekjente, men uten positiv respons.  
 
63/2015 Partilovnemndas varsel om avkorting  
«Fra Tor Henriksen, Sekretariatsleder Partilovnemnda 
Vil informere fylkespartiet om at Partilovnemnda har sendt ut varsel til ett eller flere partilag i 
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deres fylke om mulig avkorting av partistøtte for brudd på partiloven. Det er ikke levert 
innberetning av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2014, som alle partier og partilag 
etter Partiloven § 18 er pålagt å utføre. Brev vedlegges. Tilsvarende varsel er også sendt til ett 
partilag i fylket som ikke har levert innberetning, og der det foreligger informasjon om at laget 
er nedlagt eller uten aktivitet i hele regnskapsåret 2014. Laget stilte liste ved valget i 2015. Brev 
vedlegges. Ber om at fylkespartiet avklarer partilagets status.   
Varsel om mulig formell advarsel for brudd på signeringsbestemmelse eller innberetningsfrist er 
også sendt ut. Brev vedlegges. 
Nemnda ber om at de aktuelle partilagene gir en kort redegjørelse for forholdet. Vi håper at 
fylkespartiet kan støtte partilaget i denne sammenhengen dersom det er behov for dette.» 
 
Gjelder lokallagene i Hemnes, Gildeskål, Andøy og Flakstad. Styrene i lokallagene oppfordres til 
straks å reagere i forhold til varselet. Det er gitt frist til 16. november.  Hvis innrapportering ikke 
blir gjort kan de miste all støtte.  
 
 
64/2015 Neste styremøte 
Onsdag 2. desember kl. 19:00.  
 
 


