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Møtereferat 

Miljøpartiet De Grønne Nordland, styret  
Møte nr 08-2015 

 

Møtested: Tjeldsundbrua kro 
Møtedato: 21.09.2015 Tid: 18.00-21.00 
 
Til stede: Bent Bakkan, Merethe Steine, Bror Martin Hansen og  Toine C. Sannes, Egil Johan 
Mathisen (til stede på telefon i deler av møtet) Anne-Birgith Mørkved-Rommerud (til stede på 
telefon i en kortere sekvens). 

 

Fraværende: Robert Svendsen. 
 

 
Antall stemmeberettigede: 6 

 

Saksliste 
 
45/2015  Grønt kvinnenettverk 
Bror orienterte om at nye folkevalgte kvinner er ønsket til Grønt Kvinnenettverks møte i Oslo i 
oktober. Ida Maria,  Anne-Birgith og Toine deltar. 
   
46/2015 Oppstart av eventuelle nye lokallag 
Vi har fortsatt mange steder i Nordland uten lokallag, og ønsker å bidra til å opprette nye 
lokallag utover høsten 2015 og våren 2016.  
 
Vi mangler spesielt lag i sørfylket, men det er også potensiale for flere i nordfylket, f.eks i 
Lofoten, Vesterålen og Ofoten.  
Toine kontakter Brynmor for medlemsoversikt, og tar deretter kontakt med medlemmer for å 
høre hvorvidt de ville vært interessert i å være med i et eventuelt lokallag. For å velge ut steder 
å satse på vil vi både se på oppslutningen rundt MDG til fylkestingsvalget, og antall medlemmer 
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på stedet.  
 
Vi må også lage oss en oversikt over hvem vi kan spille på på de aktuelle stedene. 
Mulige ”samarbeidspartnere” kan f.eks være Folkeaksjonen for et oljefritt LOVESE, Natur og 
Ungdom og Naturvernforbundet.  
                                    
47/2015 Evaluering av valgkampen 
Vi er enige om at vi generelt sett kom litt for sent i gang med valgkampen, og at vi må ha en 
klarere strategi til neste runde, både på kommune- og fylkesnivå. Lokallagene savner tydeligere  
beskjed fra MDG Nordland om hva de skal gjøre og når, og MDG Nordland ønsker en tydeligere 
rolleavklaring fra sentralt hold. 
 
Generelt sett enighet om at vi må bli mer strategiske, jobbe mer bevisst, og være enda  
mer aktive på sosiale media og i avisene.  
 
Vi noterer for øvrig at MDG Narviks QR-kode var en suksess! 
 
De fleste føler at oppfølgingen for øvrig har vært god, fra MDG sentralt. 
Fra sentralt hold må det imidlertid fremskaffes analyser av hvem som har stemt på oss, slik at vi 
kan skape en mer målrettet valgkampstrategi frem mot stortingsvalget. 
 
 
48/2015 Styremøter 
Vi har som mål fremover å avlegge styremøter i forkant av møter i fylkestinget. 
Neste styremøte er satt til onsdag 14. oktober. 


