Referat fra styremøte i
Miljøpartiet De Grønne Nordland
Møte nr 3‐2016
Møtested: Flakstad
Møtedato: 27.02.2016 Tid: 10:00
Til stede: Anne‐Birgith Mørkved Rommerud, Toine C. Sannes, Thomas Aspen, Bent
Bakkan, Bror Martin Hanssen og Sunniva Y. Edvardsen.
Antall stemmeberettigede: 6

Saksliste
14/2016 Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.
15/2016 Orientering om kommende fylkestingssamling
Bent orienterer.
• Fylkestingets sak 025/2016 ‐ 15/66835 ‐ Høring ‐ rapport Regionale
konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Diskusjon
i styret.
− MDG v/Bent skal komme med en uttalelse i saken, styret kommer med
innspill.
• Robert bes om å komme med innspill i fylkestingets sak 007/2016
‐ 15/66128 ‐ Samfunnsansvar i fylkeskommunens anskaffelser.
16/2016 Orientering om landsstyresaker
/v Bror Martin. Styret diskuterer fylkesmeldinga.
• MDG’s landsstrategi 2016 ‐ 2021, følgende punkter diskuteres.
− Søke makt og oppslutning mot 15% oppslutning?
− Blokkuavhengighet
− Prioritere klima og miljø, ellers ingen ytterliggående synspunkter?
• Forretningsorden for landsmøtet gjennomgås.
• Resolusjoner til landsmøtet ses over.

Pause fra 14.00 til 15.00
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17/2016 Videreutvikling av handlingsplanen, bryte den ned i årshjul som
sier når og i hvilket media vi skal markere sakene fra vårt fylkesprogram.
• Mål: opprette lokallag i Rana iløpet av våren. Åpent møte torsdag 17.
mars.
− Lokale, Campus Helgeland? (Sunniva)
− 2‐3 avisinnlegg i forkant av møtet
− Pressemelding (Toine)
− Annonse i avisa (Toine)
− Medlemsmail (Toine)
− Presentasjon (Bent og Thomas)
− Facebookside (Bent)
− Naturvernforbundet (Bror Martin), Grønn Ungdom Helgeland
(Christopher), Natur og ungdom (Sunniva)
• I neste omgang prioriteres det å opprette lokallag i Vefsn, Fauske og
Alstahaug. Datoer bestemmes nærmere etter det har blitt gjort en evaluering
av arbeidet med lokallag i Rana.

Alle leser programmet før neste ordinære styremøte (20. april) for å isolere saker vi
skal prioritere fremover, og arbeidet med handlingsplan og årshjul videreføres da.
Ansvar: Alle

Møtet avsluttes kl. 17.00, møtestart 28.02.2016 kl. 10.40.
18/2016 Flere saker til arbeidsprogrammet enn hvalfangst og Nord‐Norge
banen.
Styret er orientert om status for arbeidet.
19/2016 Publisering av referat fra styremøter, i hvilket media? Bruk av facebook.
Vedtak: Styrereferat skal publiseres på MDG Nordlands hjemmeside. Rask og
praktisk informasjon mellom styret kan gå over facebook. Mail eller google docs
benyttes til deling av dokumenter og liknende.
Pause: styret snakker med talspersonskandidat Hilde Lengali over
skype.
20/2016 Sykehussaken
Vedtak: Styret mener at geografiske forhold, herunder kommunikasjon, samt
værforhold skal vektlegges fremfor befolkningsgrunnlag i sykehussaken.

MDG NORDLAND STYREMØTE

SIDE 2 AV 3

21/2016 Eventuelt
• Valg av sentralstyre
For Miljøpartiet De Grønne er det helhetlig sett gunstig at sentralstyrets
representanter har stor geografisk bredde. Dette spesielt med hensyn til
nordområdesatsing, videreutvikling og kompetansebygging for
verdiøking innen primærnæringene.
MDG Nordland vil foreslå Bror Martin til sentralstyret. Det forfattes en
innstilling til landsmøtet fra MDG Nordland, som sendes ut til alle
fylkeslag i forkant av landsmøtet.
Møtet heves kl. 13.20

Referent: Sunniva
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