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Møtereferat 

Miljøpartiet De Grønne Nordland, styret  
Møte nr 11-2015 

 

Møtested: Gotomeeting 
Møtedato: 02.12.2015 Tid: 20.00 – 21.40 
 
Til stede: Bent Bakkan, Bror Martin Hansen, Merethe Steine, Robert Svendsen, Toine C. Sannes, 
Anne-Birgith Mørkved Rommerud. 

 
Antall stemmeberettigede: 6 

 

Saksliste 
 
65/2015 Godkjenning av referat       Ansvar: Bror 
Referatet ble godkjent. 
 
66/2015 Planlegging av årsmøte 2016      Ansvar: Bror 
Tid: Lørdag 6. februar kl. 14.00 
Sted: Skagen Hotell, Bodø  - styremøte kvelden før.  
Bror sjekker ut om Svein Joar blir med (han trer inn som sekretær fra 1.1.2016, frem til 
årsmøtet.) Da blir det eventuelt 6 personer fra styret.  
 
Reiseutjevning – forslag fra Bror:  
Lokallaget får reiseutjevning ut fra antall delegater de stiller. Til innkallingen skal også 
vedtektsendringen følge med, da vil det fremgå mer eksakt hva dette vil innebære av støtte. 
 
Invitasjoner:    
Angående årsmøtet ble det vedtatt at Terje Ingemar Traavik leder for programkomiteen for 
MDG sentralt, kommer og snakker om programarbeidet på årsmøtet. Robert Svendsen foreslår 
Svein Tveita, medlem av besteforeldreaksjonen, og nå til stede på klimatoppmøtet i Paris. Toine 
foreslår noen som kan snakke om fisk, f.eks Roger Mosand fra Nordlaks. Kystfiskarlaget og 
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Fiskarlaget kan også være aktuelle. Likeledes Asbjørn Larsen fra Delitek (forbehold om riktig 
skrivemåte). Det går en forespørsel ut til de nevnte personene, på vegne av styret. For disse vil 
man kanskje måtte påregne å betale overnatting og reise. Dette avklares på forhånd.  
 
67/2015 Vedtektsendring 
Vedlegg: Forslag til vedtekter var oppe til debatt, og endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.  
Dette er et eget vedlegg. 
Små justeringer kan bli foretatt i ettertid på punktet angående delegatberegning. Bror sjekker opp dette. 
                                                                                                                                                              Ansvar: Toine, Bent 
 
68/2015 Regnskap 2014      Ansvar: Anne-Birgith, Bror 
Bror har kontaktet Brynmor (Evans) og bedt han om revisorrapport. Han har bekreftet på mail 
at han skal ordne dette. Vi må ha revisorrapporten innen årsmøtet. Bror følger dette opp.  
 
69/2015 Fylkestinget desember      Ansvar: Bent 
En sak det kan bli mye debatt om er forslag om nedleggelse av musikklinja på Narvik 
videregående skole. Ellers er MDG i plan- og økonomikomiteen, og har spesielt fokus på disse 
sakene. Veisaken i Lofoten kan det også bli debatt om. Bent skal ha en interpellasjon om 
veisalting. Målet er å få Vegvesenet til å bruke mindre veisalt, noe flere fylker har gått inn for.  
 
70/2015 Eventuelt 
Ingenting kom frem under eventuelt. 
 
71/2015 Neste styremøte 
Fredag 22. januar kl. 19.00. Styresamling i Lofoten.     Ansvar: Bror, Bent 

 


