Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Nordland styre
Møte nr 02-2015

Møtested: Kulturfabrikken, Sortland
Møtedato: 11.04.2015 Tid: 10:00
Tilstede: Toine C. Sannes, Bent Bakkan, Robert Svendsen, Merethe Steine, Anne-Birgith
Mørkved Rommerud, Svein Joar Husjord, Bror Martin Hanssen, Egil Johan Mathisen
Fraværende:
Antall stemmeberettigede: 8

Saksliste
10/2015

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent uten innsigelser.

11/2015

Godkjenning av referat fra forrige møte
Forrige styrereferat ble gjennomgått og funnet i orden. I forhold til fylkeslista ble
den foreslåtte endringen på 5. plass ikke gjennomført. Espen Benjaminsen fra
Bodø står nå på 5. plass.

12/2015

Økonomi og reiseregninger
Spørsmål fra Anne-Birgith om det eksisterer en mal for regnskap, noe Svein Joar
mener det gjør. Anne-Birgith tar kontakt med MDG sentralt eller Brynmor Evans
for å høre mer om dette. Enighet om at regninger skal sendes Anne-Birgith
digitalt, i fremtida.
Det er enighet om at vi i prinsippet legger ut for kostnader i forbindelse med
styrearbeid selv, men i noen tilfeller kan det være et alternativ å be om å få
betale via faktura som sendes til kasserer.
Bror har vært i kontakt med partiet sentralt, og da ble det sagt at vi ikke skal ha
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personlige utgifter i forbindelse med styrearbeid. Man skal få refundert utgifter
for billigste overnatting og reise. Ønsker man å oppgradere (f.eks fly i stedet for
buss eller hotell i stedet for hytte) må mellomværende betales av den enkelte.
Spørsmål om en støtte til støttekonsert i valgkampen for MDG i Nordland med
flere kjente band som støtter MDG, deriblant Sirkus Eliassen. Enighet om at MDG
Bodø lager en prosjektplan som viser hvordan en slik konsert skal inkorporeres i
valgkampen. Styret er i utgangspunktet positive til å dette, og til å bidra med en
sum, som del av en nødvendig garanti.
Det ble vedtatt at vi må lage et fylkesprogram i A4-format, og en flyer etter
malen falset A5. Programarbeidet ble igangsatt.
Svein Joar snakker om hvordan vi eventuelt kan be om sponsorer, med avtale om
at de får pengene tilbake dersom vi gjør et godt valg (og, som resultat av dette,
får tilført flere midler). Dette er noe vi kommer tilbake til. Vi ble enige om å lage
budsjettet med utgangspunkt i det vi vet vi har til rådighet i dag.
Vi fordeler støtten til lokallagene på følgende måte: et likt grunnbeløp til alle
kommuner, samt et tillegg basert på befolkningstall.
Budsjettet er et eget vedlegg til referatet.
13/2015

Oppfølging av lokallag
Vi må lage en link med mal til program for lokallag, og veilede dem i lokalarbeid.
Det finnes en tipsveileder som Robert sender lokallagene som del av en
”startpakke”, så snart som mulig. Denne skal også inneholde første utkast til
fylkesprogram, med invitasjon til å komme med innspill, innen ti dager. Her skal
det også være en liste med aktuelle ressurspersonene som lagene kan kontakte i
ulike saker. Innspill som kommer tas hånd om av Robert som formidler dem til
oss før neste styremøte den 23. april. Dette formidles via mail og legges på
google disc.

14/2015

Møteplan fremover
Torsdag 23. april på skype kl. 20.00. Bent ringer opp oss andre, et kvarter før
møtestart, for å sjekke at alt fungerer. Agenda for dette møtet er å ferdigstille
programmet.
Neste styremøte etter det er satt til 30. april, samme tid. I dette møtet skal vi
forberede landsmøteplanen.
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15/2015

Milepælsplan
Første milepæl er 1. mai. Da må utkastet til fylkesprogrammet være klart.

16/2015

Valgkampstrategi
Eget vedlegg til referatet, av Robert.

17/2015

Eventuelt
Relansering av nettside (nordland.mdg.no), rettet mot valgkampen, mål å
komme i havn til 1. juni.
Bror Martin påtar seg å være ansvarlig for innboksen vår, og videreformidle mail
til oss.
Enighet om at når noen skal noe publiseres på vegne av Miljøpartiet De grønne
Nordland, så skal det korrekturleses og klareres med minst en av de andre i
fylkesstyret først.
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