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PROGRAM 
 

Dato: 04.02.2017 

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg 

10:30 – Bodødelegasjonen ankommer SVJ, og øvrige rundt samme tid 

11:00 – styret tar imot deltakerne på Nyvågar 

12:00 – lunsj 

13:00 – foredrag 

14:00 – årsmøtet 

16:00 – kaffepause 

18:00 – nominasjonsmøte 

20:00 – årsmøtemiddag 
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SAKSLISTE – ÅRSMØTE MDG NORDLAND 
 

Møtested: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg 

Møtedato: 04.02.2017 Tid: 12:00 

 

Saksliste 

01/2017 Godkjenning av innkalling 

02/2017 Valg av møteleder, referent og møteregler 

03/2017 Årsmelding 2016 

Legges frem av styreleder.  

04/2017 Regnskap 

Legges frem av kasserer. 

05/2017 Budsjett 

Styret presenterer utkast til budsjett. 

06/2017 Innkomne saker 

1. Nærmere samarbeid mellom mindre lokallag 

07/2017 Forslag til vedtekter 

Styret legger frem forslag til vedtekter for MDG Nordland.  

08/2017 Valg 

A) Fylkesstyre 

B) Landsstyrerepresentant 

C) Landsmøtedelegater 

D) Valgkomite 
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ÅRSMELDING 2016 
Miljøpartiet De Grønne Nordland 

Styrets sammensetning i 2016 

leder    Bror Martin Hanssen     

nestleder   Toine C. Sannes 

sekretær   Christoffer Hermansen 

kasserer   Robert Svendsen 

informasjonsansvarlig Bent Bakkan 

styremedlem  Sunniva Edvardsen 

    Anne-Birgith Mørkved-Rommerud 

vara    Svein Joar Husjord 

vara    Bjørn Barth Jakobsen 

vara    Thomas Aspen (avgått i perioden) 
 

Nominasjonskomitè 2016 

Svein Joar Husjord 

Christoffer Hermansen trakk seg fra komiteen da han lanserte seg selv 

June Aspen   trakk seg fra komiteen ved utmelding fra  

MDG våren 2016 

Trille Guldal   trakk seg fra komiteen da hennes mann ble foreslått 

 

Erstatning for disse tre ble Sissel Lillebjerka og Dagny Sofie Dahl. 

 

Valgkomité  

Trond Strøm 

Trille Guldal 

June Aspen trakk seg fra komiteen ved utmelding fra MDG våren 2016, og 
ble erstattet av Mickael Af Ekenstam  

  

Dokument til sak 03/2017 Årsmelding 2016 
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Medlemsoversikt 2016 

Ved årets slutt er det 184 medlemmer. Det er 36 færre medlemmer enn for ett år siden, og 
samtidig er det 12 nye i løpet av året. 

 

Møtevirksomhet 2016 

Det er gjennomført 6 styremøter. På to av møtene har vi vært samlet fysisk, mens de øvrige 
har vært internettbaserte med kommunikasjon via Gotomeeting. De fysiske møtene ble 
gjennomført som styresamlinger over en helg. Modellen har vært vellykket og gitt nyttig 
samvær og tid til fokusert arbeide. 

Nyvalgt varamedlem Thomas Aspen valgte å melde seg ut av partiet våren 2016, da han 
meldte seg inn i Rødt. 

På styremøtet i oktober valgte vi å etablere et AU (arbeidsutvalg), bestående av leder, 
nestleder og informasjonsansvarlig. Utvalget har gjennomført 3 møter, og kommuniserer 
utstrakt via epost, some, sms og telefon. 

Styret har gitt innspill til programarbeidet i partiet, nestleder Toine deltok via internett på 
møtet der innspillene ble gjennomgått i ettertid. Av viktige saker kan nevnes forberedelse til 
landsmøtet, samt at det ble levert et eget programforslag til kapitlet fiskeri og 
havbrukspolitikk, sammen med Sogn og Fjordane MDG. Deltatt i utvalg som forberedte 
kapittel om næringspolitikk til programkomiteen.  

 

Pressearbeid 2016 

Følgende saker ble markert i flere medier: 

• Uttalelse om langtidsplan for Forsvaret, også til partiets Stortingsgruppe 
• Uttalelse om Konsekvensutredning utenfor LoVeSe 
• Uttalelse om Nord-Norge banen 
• Uttalelse om fiskerisektoren 
• Uttalelse om sjømatnæringen, også til partiets Stortingsgruppe 
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Sammendrag av aktiviteter, arrangementer og deltakelse 

 

April: 

MDG Landsmøte 2016 

Vi deltok på landsmøtet i Oslo med leder Bror Hanssen, nestleder Toine C. Sannes, 
informasjonsansvarlig Bent Bakkan, kasserer Robert Svendsen (observatør), sekretær 
Christopher Hermansen, Håkon Møller (observatør) fra Bodø, Anne-Birgith Mørkved-
Rommerud. Fire av oss deltok på talerstolen ved flere anledninger. Vi hadde forberedt 
benkeforslag på Bror inn i Sentralstyret. Men han tapte etter å ha kommet til finalen mot 
Harald Nissen, en sørtrønder bosatt i Oslo. Vår leder hadde et flertall av representantene 
utenfor disse to fylkene med seg. 

 

Vi fikk vedtatt vår resolusjon: 

“De Grønne vil ha lokal foredling av fiskeressursene” 

 

August:  

Grunnkurs i grønn politikk 

Det ble gjennomført politisk skoleringskurs på Brenna i Lofoten siste helg i juli. Dette var et 
samarbeide mellom den sentrale kurslederen Birger Berntsen og MDG Nordland. Vi fikk i 
løpet av helga besøk av Lan Marie Ngyen Berg og Eivind Trædal fra Oslo. 

 

September:  

Folkevalgtopplæring i Oslo 

Her deltok MDG Nordland med Anne-Birgith Mørkved-Rommerud, Flakstad, Kleo Delaveris, 
Nesna, Håkon Møller og Sunniva Edvardsen, Bodø, Bror Hanssen, Narvik og 
fylkestingrepresentant Bent Bakkan. I løpet av helga arrangerte vi et møte for 
representantene fra Nord-Norge. Det ble diskutert generelle problemstillinger felles for 
landsdelen og det var enighet om at et formalisert samarbeide kan være ønskelig. Tid for 
neste møte ble ikke avtalt, men skulle tas ved første anledning. 

 

Desember: 

Nord-Norsk strategimøte 
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Representanter for de tre nordligste fylkene møttes dagen før LS-møtet i desember i Narvik. 
Bakgrunnen var tidligere samtaler om et Nord-Norsk samarbeide. Spesielt gjelder det nå å 
undersøke mulighetene for samarbeid inn mot valgkampen. Tema i møtet var  

1) felles Nord-Norske saker  

2) felles utfordringer  

3) hvordan maksimere ifht knappe ressurser, både menneskelige og økonomiske  

4) økonomiske “stordriftsfordeler” ved bestilling av trykksaker etc  

5) felles innspill/forslag inn mot sentrale organer i partiet = stå samlet for de nord-
norske sakene. 

 

MDG Landsstyre 

Bror har som leder i MDG Nordland deltatt på samtlige LS møtene. Nestleder Toine har 
deltatt på de to siste møtene. MDG Nordland stilte således med to representanter iht vedtak 
i LS om at også vararepresentanten får dekket sine reiseutgifter. 

Det er tradisjon at det siste møtet før jul gjennomføres en annen plass enn i Oslo. Etter 
forslag fra Bent argumenterte Bror for at møtet skulle legges til Narvik. Det stod mellom 
blant andre Stavanger og Moss, og et flertall i LS stemte for Narvik. Møtet som ble 
gjennomført første helga i desember fikk stor oppmerksomhet både i media generelt og i 
some. Det gikk på store kostnader ved å reise, samt det å ta fly. Riksmedia fulgte dette opp 
og vi fikk mye oppmerksomhet også i regional presse. Rasmus uttalte i ettertid at aldri har et 
LS møte fått så stor oppmerksomhet. Vi fikk vedtatt tre resolusjoner på møtet;  

• “Nord-Norgebanen” 
• “Trålstigen er ikke fremtidsrettet” 
• “Grønt næringsliv i nord, ikke ny oljeutvinning”  

 

Redaksjonskomitèen ga sitt bidrag til at resolusjonene ble enda mer slagkraftige.  

 

 
I saken om hovedsatsingsområder for valget kommende høst, ble fiskerier plassert under 
dyrevelferd, ikke under næring slik styret ønsket det. Vi nådde ikke frem her. Men Nordland 
markerte seg positivt som møtearrangør, med blant annet et kulturelt innslag som mange 
satte pris på. Bent, som fylkestingsrepresentant, deltok som observatør på møtet. Flere fra 
styret i Narvik og et bystyremedlem fra Narvik var også tilstede. Bror er medlem i 
lønnsforhandlingsnemda og den forberedende valgkomite på vegne av LS. 

 

Grønt kvinnenettverk 

Sunniva er vår kontakt for styret i nettverket. 



 
 

MDG NORDLAND ÅRSMØTE SIDE 8 AV 19 

 

Nordland Fylkesting 

Bent er som fylkestingrepresentant medlem i følgende komitèer og styre: 

• Medlem i komitè for plan og økonomi 
• Medlem i valgnemnda ved Nordland fylkesting 
• Medlem i komitè næringsprisen for kvinnelige gründere 
• Varamedlem i styret for Møysalen nasjonalpark 

 

På fylkestinget har vi liten innflytelse da vi er i opposisjon med vår eneste stemme. De øvrige 
små partiene har to representanter, SP og Frp har 5, Høyre har 9 og AP har 17. Posisjonen 
består av AP, SP, SV og Krf og har dermed 26 av 45 representanter. Sonja Steen, AP, er 
fylkesordfører og Arve Knutsen, Krf, er varaordfører. Posisjonen har dermed 24 stemmer 
mot opposisjonens 19. Overmakta brukes av AP som det sterke redskapet det er, og alle 
forslag fra opposisjonen stemmes ned. I større enkeltsaker, som f.eks. budsjett og 
økonomiplan, samarbeider vi med Venstre og Rødt og leverer felles forslag. Både første 
vararepresentant og flere i styret har vært konsultert i enkeltsaker, og har vært til god hjelp i 
arbeidet. Vi har før de to siste fylkestingsamlingene gjort avtale om konsulentbistand for 
saksutredning av Håkon Møller. På desembersamlingen deltok både Håkon og Christoffer 
delvis, og ga sine bidrag i gruppemøtene. Tidligere har også Bror deltatt. 
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Aktiviteter (merket med * der vi hovedsakelig representerte MDG): 

• 5 fylkestingsamlinger med tilhørende formøter for gruppeledere, Bodø, Mosjøen 
o Interpellasjoner og spørsmål: 

▪ Kunstgressbaner og utfordringer med forurensing 
▪ Nordland fylkeskommune mangler miljøbudsjett 

o Diverse uttalelser 
• 2 møter mellom gruppelederne og Nordlandsbenken på Stortinget, Oslo 
• Gruppeledermøte ang. Delegasjonsreglementet, Bodø 
• Transportkomiteens befaring på Ofotbanen og Narvik havn, Narvik, Riksgrensen, 

Ofotbanen 
• Møte med Nord-Norsk råd, Tromsø 
• AER (Assebly of European Regions) regionsamling, Bodø 
• Møte med fylkesrådsleder ang. Forsvarets langtidsplan, Bodø 
• Seminar om ny kommunelov, Bodø 
• Innlegg på Skreikonferansen, Myre* 
• Innlegg og paneldebatt under Forskningsdagene, Mo i Rana* 
• Nordlandskonferansen, Bodø 
• Lansering av arktisrapport Bellona, Tromsø 
• Konferansen GEONOR16 
• Landsmøtet Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe, Sortland* 
• Konferansen Blå åker - grønt skifte, Oslo 
• 3 gruppelederreiser med besøk ved kommuner og bedrifter i Vega, Sømna, Bindal, 

Vevelstad, Brønnøy, Sortland, Lødingen, Andøy, Bø, Øksnes, Hadsel, Meløy, 
Gildeskål, Beiarn 

 

Diverse møter og konferanser 

Toine deltok på Fiskeridirektoratets Fagkonferanse Blå åker - grønt skifte. Bror deltok på 
Framtidskonferansen i Oslo i regi av tankesmien Agenda. Toine deltok i desember på BI sin 
konferanse om sirkulærøkonomi. 
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Leders vurdering av 2016 

Styrearbeidet preges av godt klima innad i styret. Den første styresamlingen, ble 
gjennomført som helgesamling. Det er ulik tidskapasitet blant styremedlemmene, ved å 
opprette et AU, har vi redusert antall styremøter, dermed blir det ikke så belastende på den 
enkelte, samtidig som det kanskje for medlemmene i AU blir mer arbeid. 

Det er fremdeles et potensiale i å opprette flere lokallag i Nordland. Siden årsmøtet er det 
gjennomført to turer til Helgeland. I Mosjøen ser det vanskelig ut, mens det i Mo i Rana nok 
er en større mulighet for å opprette lokallag. Selv om dette arbeidet ikke har gitt resultater 
så langt, anser lederen det som en av de viktigste sakene å jobbe med i fremtiden. En annen 
viktig sak for strukturen i vårt langstrakte fylke, er samarbeid mellom nærliggende 
kommuner der lokallagene er små. 

Vi går nå inn i et år med et viktig Stortingsvalg til høsten. Vi har overført en ganske stor 
budsjettpost for å drive valgkamp. Meningsmålingene er springende, dette blir spennende.   
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REGNSKAP 2016  
Regnskapet presenteres av økonomiansvarlig. 

   

Dokument til sak 04/2017 Regnskap 
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BUDSJETT 2017  
Budsjettet presenteres av styret. 

 

     
      

  Inntekter  Utgifter 

Saldo 1.1 2017  -310 000   

Partistøtte (mars) -140 000   

NFK overføring (okt) -115 000   

Kontingent MDG (feb)  -54 000   

Reise   100 000 

Bevertning    25 000 

Overnatting   75 000 

Annonsering    50 000 

Lokallagsfordeling   36 000 

Kontingenter/deltageravgift   20 000 

Materiell    50 000 

Utstyr    30 000 

Kurs/Kompetanse   15 000 

Uforutsette   50 000 

Arrangementer    40 000 

Lønn   50 000 

Eksterne foredragsholdere   30 000 

Overføres 2018   48 000 

Sum  -619 000 619 000 

Balanse   0 

 

  

Dokument til sak 05/2017 Budsjett 
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INNKOMNE SAKER 
 

1. Nærmere samarbeid mellom mindre lokallag 

 

  

Dokument til sak 06/2017 Innkomne saker 

Fra: Espen Seierstad  

Dato: 22.12.2016 08:55 (GMT+01:00) 

Til: Bror Martin Hanssen  

Emne: SV: Referat fra møtet i Narvik 3.-4.desember 

 

Hei! 

 

Har sett gjennom saken om retningslinjer for MDGs folkevalgte grupper. Jeg synes forslaget 

ser bra ut, og har heller ingen merknader til de innkomne endringsforslagene. For meg fremstår det 

som luksus å ha en partigruppe eller et partistyre å samarbeide med. På Vestvågøy er lokallaget 

nærmest dødt – eller i alle fall i dyp vinterdvale. Og min egen kapasitet strekkes nok med å prøve å 

stille opp og følge opp de viktigste sakene i planutvalg og kommunestyre, som vara for Bjarne. 

 

Jeg har tenkt på en løsning som kanskje kunne vært interessant der lokallagene er svært små; 

hvorfor ikke ha et interkommunalt lokallag? Selv om Lofotkommunene ikke vil slå seg sammen, 

burde det vel ikke være noe i veien for at MDG sine lokallag i Lofoten kunne slå seg sammen. Da 

ville det være lettere å opprettholde et minimum av administrasjon, styret kunne være ansvarlig for 

nominasjonskomite, årsmøter, medlemsoversikt/verving, valgkamp o.l. i hele Lofoten, og de 

folkevalgte kunne ha en viss mulighet for å bryne standpunkter mot 

partikollegaer. Om dette er interessant kunne det kanskje være aktuelt som en prinsippsak til 

årsmøtet i Svolvær? 

 

Mvh 

Espen 

 



 
 

MDG NORDLAND ÅRSMØTE SIDE 14 AV 19 

ENDRINGSFORSLAG SOM FORELEGGES ÅRSMØTET ENDRINGER MERKET 

 

 

VEDTEKTER 
Styret legger frem forslag til vedtekter for MDG Nordland.  

 

 
 
Teksten starter neste side 

  

Dokument til sak 07/2017 Forslag til vedtekter 
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Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Nordland 

Sist revidert på årsmøte 4. februar 2017. 

 

§ 1 Stiftelse og grunnlag 

Miljøpartiet De Grønne i Nordland (heretter kalt MDG Nordland eller 
fylkeslaget) er stiftet 22.02.2014. Grønn Ungdom Nordland (heretter kalt GU 
Nordland) og MDG Nordland er deler av Miljøpartiet De Grønne og bygger på 
partiets prinsipprogram og vedtekter. 

§ 2 Formål 

MDG Nordland har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i 
Nordland, blant annet ved å søke representasjon i lokale, folkevalgte organ. 

§ 3 Medlemskap 

Medlemmer i fylkeslaget er alle som har betalt kontingent for inneværende 
eller foregående år til Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom eller Grønne 
Studenter, som er bosatt i Nordland og som ikke har meldt seg ut av partiet 
eller med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet fylkeslag. 
Medlemmer av partiet som er bosatt i andre fylker, men som har søkt og fått 
landsstyrets tillatelse til å tilhøre MDG Nordland, er også medlemmer av 
fylkeslaget. Medlemmene i fylkeslaget som definert over er registrert i 
Miljøpartiet De Grønnes medlemsregister, og benevnes heretter «medlem». 

§ 4 Årsmøtet 

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år 
seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet 
De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til 
medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med 
saksliste seinest to uker før møtet. 

b) Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, 
budsjett, valg av styre og valg av representant(er) til partiets landsmøte. 
Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de 
er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet 
aksepterer å behandle dem. 

c) Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 medlemmer. Fungerende 
styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar 
for å innstille på valg av styre til neste årsmøte. 

d) Alle medlemmer har tale- og forslagsrett på nominasjonsmøte og årsmøte. 
Valgte delegater fra lokallagene som definert i neste punkt stemmerett. 
Videre har fylkeslagets styremedlemmer stemmerett.  

e) Lokallagene i Nordland kan velge delegater til nominasjonsmøte og 
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årsmøte i samsvar med deres andel av antall medlemmer i fylkeslaget. 
Hvert lokallag har 1 delegat. Utover det har lokallaget 1 delegat for hvert 
10. medlem. 10 medlemmer gir således 2 delegater osv. Stemmerett har 
de som i forrige år var medlem, i inneværende år er medlem og er valgt til 
delegat. GU Nordland har 1 delegat på års- og nominasjonsmøter. 

f) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om 
vedtektsendringer (jfr §8). 

g) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte 
med to ukers varsel. Når det kreves av minst ¼ av medlemmene, eller av 
minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn ¼ av medlemmene, 
skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte 
behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen. 

§5 Styret 

a) Styret i MDG Nordland står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt 
arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere 
årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, 
føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av 
regnskap, årsmeldinger og protokoller. 

b) Styret består av minst 3 – tre – medlemmer, inkludert leder, kasserer og 
sekretær. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i nummerert 
rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg. GU Nordland kan velge en 
representant til fast plass i styret for MDG Nordland. 

c) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten 
stemmerett med mindre vedkommende også er ordinært styremedlem. 

d) Valgbare til styret er medlemmene i fylkeslaget. 

h) Styremedlemmene velges for to år av gangen, og er på valg annet hvert år. 
Om styret har valgt både leder og nestleder er disse på valg ulikt år. 
Styreleder og sekretær er på valg i partalls år. 

i) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte 
varamedlemmer er til stede. 

j) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal 
det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller 
flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før 
funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre 
enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer 
rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta 
suppleringsvalg. 

k) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av 
styret. 

§6 Forholdet til lokallag i fylket 

a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om 
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egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i. 

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når 
lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har likevel intet krav på 
økonomiske bidrag fra fylkeslaget. 

c) Det påhviler MDG nasjonalt å sørge for at fylkesstyret til enhver tid har 
tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også 
fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i de enkelte 
kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av 
MDG i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette. 

§7 Tolkning av vedtektene 

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises 
til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig. 

§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 umiddelbart etter at vedtaket er gjort. 

§9 Oppløsning 

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår: 

- at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det 

- at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å 
oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter 

- at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller 

- at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget 
eller sammenslutning med andre naturlig. Ved oppløsning tilfaller 
fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet 
den organisasjon som overtar partiets midler. 

Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det 
sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak. 
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------------------------ VEDTEKTER SLUTT ------------------------  

 

VALG 

A) Fylkesstyre 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 
MDG NORDLAND 2017 

 

Medlem Funksjon 2016 2017 

Svein Joar Husjord Vara 1 år velges for et år 

Bjørn Barth Jacobsen Vara 1 år velges for et år 

Bror Martin Hanssen Leder 2 år ikke på valg 

Toine C. Sannes Nestleder 1 år velges for 2 år 

Robert Svendsen Kasserer 2 år ikke på valg 

Bent Bakkan Styremedlem 1 år velges for 2 år 

Christopher Bergli Hermansen Styremedlem 1 år velges for 2 år 

Kleopatra Delaveris Sekretær ny velges for 1 år 

 

Forslag til styre: 

Leder:   Bror Martin Hanssen 
Nestleder:  Toine C. Sannes 
Kasserer:   Robert Svendsen 
Sekretær:   Kleopatra Delaveris ny 
Styremedlem:  Bent Bakkan 
Styremedlem: Christopher Bergli Hermansen 
 
Vara: 

Svein Joar Husjord 
Bjørn Barth Jacobsen 

Kommentarer: 

• Skjevfordeling i forhold til kjønn. det er kun 2 damer 

• En mindre i styret enn i fjor, har ikke fått inn noen forslag på aktuelle kandidater som erstatter for 
Sunniva.  Vi har orientert leder om dette. 

 

Med hilsen valgstyret          
Mikael af Ekenstam,  Trille Guldal, Trond Strøm 

B) Landsstyrerepresentant 

 

Dokument til sak 08/2017 Valg 
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Styrets forslag: 

 F1 –  Fast landstyrerepresentant er fylkesstyrets leder,  
med nestleder som vara. 

 

C) Landsmøtedelegater 
 

Styrets forslag: 

F1 –  Bror Martin Hanssen 
 Toine C. Sannes 
 Bent Bakkan 
 Christopher Hermansen 
 

D) Valgkomite 
 

Styrets forslag: 

F1 –  Dag Bastholm 
 Anne-Birgith Mørkved-Rommerud 
 Svein Joar Husjord 
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