Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Nordland styre
Møte nr 04-2015

Møtested: Skype
Møtedato: 04.05.2015 Tid: 20.00
Tilstede: Toine C. Sannes, Bent Bakkan, Merethe Steine, Anne-Birgith Mørkved Rommerud,
Svein Joar Husjord, Bror Martin Hanssen, Bjarne Benjaminsen (med på telefon i deler av møtet)
Fraværende: Robert Svendsen. Egil Johan Mathisen.
Antall stemmeberettigede: 6

Saksliste
26/2015

Fordeling av kontigentinntekter - A1- forslag 1-7
Vedtak om at vi er enige i ”Hordalandmodellen” som foreslår at
inntekten fordeles slik: 1/3 sentralt, 1/3 til fylkeslag og 1/3 til
lokallag.

27/2015

Stemmerett for sentralstyremedlem i landsstyret – A2 – forslag 8
Vi har litt ulike meninger om dette, men heller mot at sentralstyremedlemmer
ikke skal ha stemmerett. På landsstyret kan alle stemme over dette individuelt.

28/2015

Sentralstyremedlemmer i arbeidsutvalget A3 – forslag 9
Bror Martin argumenterte for klare fordeler med å ha et lite AU, og at
sentralstyremedlemmer ikke bør være medlem i AU fordi de kan ”møte seg selv i
døra”. Han mener man eventuelt kan gå inn for å ha et større AU (der
medlemmene ikke er medlemmer av sentralstyret). Landstyredelegatene fra
Nordland står fritt til å stemme slik de vil, også i denne saken.
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29/2015
30/2015

Krav om gjennomsiktighet i referater A4 – forslag 10, 11 og 12
Vi er enige i redaksjonskomiteens forslag om gjennomsiktighet i referater. De
skal være offentlig tilgjengelige.
Medlemsskap og stemmerett – B1 – forslag 13
Vi støtter redaksjonskomiteens forslag om at alle medlemmer
automatisk har stemmerett f.eks ved et årsmøte. Dette for å sikre
representativitet til landsstyret.

31/2015

Donorsspørsmål, # 26 til landsmøtet
Bjarne Benjaminsen har forslag om støtte til forslaget om å reversere
dagens donorordning til at man må ta et aktivt standpunkt via brev/mail etter
fylte 18 år, dersom landsmøtet vedtar at dette skal være en sak for MDG.
Dette kan være noe å legge seg på, men medlemmene står fritt. Bjarne skriver
et motforslag.

32/2015

Retusjert reklame, #17 til landsmøtet
Bjarne Benjaminsen viser til påstanden om at Storbritannia her en lov mot
retusjert reklame. Han mener dette ikke stemmer, at denne loven ikke finnes.
Forbudet mot retusjert reklame må veies opp mot ytringsfriheten.
Benjaminsen foreslår at man heller jobber mot å bekjempe reklame på andre
måter, via andre forslag. Slike forslag må meldes til redaksjonskomiteen.
Svein Joar legger til at man helt frem til midnatt, på årsmøtet,
kan melde inn forslag til eventuelle endringer.

33/2015

Programarbeid
Vi henger litt etter, men alle er i gang med den delen de har fått ansvar for.

34/2015

Neste møte
Neste styremøte er satt til 12. mai, samme tid. Også da møtes vi på skype.
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