
MDG NORDLAND STYREMØTE SIDE 1 AV 2 

 
Møtereferat 

Miljøpartiet De Grønne Nordland styre  
Møte nr 06-2015 

 

Møtested: Skype/telefon 
Møtedato: 18.06.2015 Tid: 21.00 
 
Til stede: Bent Bakkan, Merethe Steine, Bror Martin Hansen, Robert Svendsen Anne-Birgith 
Mørkved Rommerud, Toine C. Sannes (til stede fra sak 31) 

Fraværende: Svein Joar Husjord,  Egil Johan Mathisen. 
 
Antall stemmeberettigede: 6 

 

Saksliste 
 
38/2015  Program  
Gjennomgang av strykninger og forslag til endringer i programmet ble gjennomført. Bent går 
over de siste endringene og sender ut programmet på nytt, slik at vi kan lese korrektur på 
korrekturen. Straks vi er enige om at alt er ok, vil Bent begynne å legge ut innholdet på 
hjemmesiden til www.mdg.no/nordland. 
   
39/2015  Fylkeskommunal valgkamp 
Vi starter i Bodø lørdag 29. august. Da ønsker vi Rasmus dit. Bror har fremmet dette ønsket til 
Lars Gaupset.  Etter Bodø står Sortland for tur, 5. september, og deretter Narvik  12. september. 
Vi anmoder Bjørn om å stille på Hemnes og Nesna. Det er disse stedene vi har lokallag i 
sørfylket.  Bror ringer Bjørn og hører om han kan stille der, og Bror snakker også med de 
aktuelle lokallagene.  
 
Merethe sender en henvendelse til Lars Gaupseth med forespørsel om Rasmus Hansson kan 
stille i Bodø 29. august. Gjenpart av denne forespørselen sendes til Brynmor Evans i Tromsø, og 
til Egil Johan Mathisen i Bodø. Det er lokallaget i Bodø som har ansvar for selve arrangementet i 
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Bodø. Bror ringer MDG Bodø og orienterer dem om dette. 
  
                                    
40/2015  Budsjett, fordeling til lokallag 
Anne-Birgith mangler noen reiseregninger for skoleringshelgen på Fornebu. De som ikke  
har sendt, gjør dette omgående. 
Totalt 27.500 har gått ut til reise og overnatting i år.  
Ca. 80.000 gjenstår på konto.  
I hht til tidligere vedtak skal et fast beløp på kroner 9000 går til hvert lokallag,  
og de resterende 8000 skal fordeles etter folketallet i lokallagenes nedslagsfelt. 
Anne-Birgith ordner dette. Bent bistår, hvis behov. 
 
41/2015 Drift av styret 
Vi kommuniserer i flere mediakanaler, og det kan være litt problematisk. Noen av oss må bli 
flinkere til å ringe tilbake når noen i styret har ringt. Meningsutveksling er greit på facebook, 
men kan være problematisk til møteinnkalling eller andre henvendelser. 
 
Ved innkalling til møte via mail må man IKKE bruke gammel tråd, men sende ut  en ny melding 
(og passe på at alle medlemmer er lagt til som mottagere). I utgangspunktet skal vi prøve 
 å planlegge nytt møte i eksisterende møte. 
 
Det er enighet om at det er en grei praksis å sende møteinnkalling på mail, og deretter  
opprette møtet som arrangement på facebook, slik at folk kan melde seg på og få påminnelse. 
 
42/2015 Orientering fra landsstyret og regionsstyret 
Bror forfatter eget vedlegg der han orienterer om dette. Dette sendes Bent. 
 
43/2015 
Neste møte er satt til mandag 17. august kl. 20.00. 


