Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Nordland, styret
Møte nr 09-2015

Møtested: Tjeldsundbrua kro
Møtedato: 14.10.2015 Tid: 18.00-21.00
Til stede: Bent Bakkan, Merethe Steine, Bror Martin Hansen og Svein Joar Husjord.
Fraværende: Robert Svendsen. Toine og Anne-Birgith med på gotomeeting.
Antall stemmeberettigede: 6

Saksliste
49/2015 Møte i fylkesvalgstyret, og saker til første fylkestingsmøte – 19.-22. oktober
Bent orienterer om formøtet til fylkestinget i Bodø. Siden vi bare har en representant må vi
være med i plan og økonomikomiteen, siden alle skal ha et medlem der. Møtet med Ap om evt
samarbeid resulterte i at man fant at det ikke var grunnlag for forpliktende samarbeid. Kun
enighet om å samarbeide i èn sak; 116/2015 – ”Valg til kommunenes sentralforbund
fylkesmøte og landsting 2015-19”. Gjenytelsen er at de gjør avtaler som sikrer oss styreplass i
Møysalen nasjonalpark. Dette er en muntlig forhåndsavtale. Selve valget blir gjort mandag den
19.10.
Bent gikk også gjennom saker til første fylkestingssamling. Sak 126/2015 ”søking om økt
regulering av Kvannvatnet”, kan bl. annet være en sak å se nærmere på.
Kan være aktuelt å stille 1. vara også, et par dager av første fylkestingssamling, da dette er en
mulighet som ligger i systemet. Vi avventer svar fra fylket om hvorvidt vi får reisetilskudd for
2015, og kan finansiere dette gjennom denne stønaden.
50/2015 Regnskap 2014
Manko på forrige års regnskap på 4700 fra 2014. Bjørn Økern sydde et telt som ble sagt å skulle
veie opp for en større sum, og at disse står som rest, men saken er uklar. For at det nye styret
skulle få starte på blanke ark ble regnskapet godkjent av Brynmor Evans, som revisor, med disse
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manglene. Det står at beløpet ”eventuelt kan deles på de seks styremedlemmene deler
regningen og betaler inn dette beløpet”. Denne saken er så uklar at vi må gjøre litt grundigere
undersøkelser før vi bestemmer oss for hva vi gjør. Anne-Birgith undersøker med Sissel
Lillebjerka som da var kasserer, og Bror ringer Brynmor og ber om ytterligere orientering for å
klargjøre hva som er tilfelle.
51/2015 Valgkomite 2016 – til neste års fylkesstyre
Arne Kristian Schille i Narvik og Ole Petter Bergland fra Andøy har sagt ja.
Vi har ellers fire følere ute, og vi etterstreber 40/60 kjønnsfordeling. Vi tar telefonmøte neste
uke der vi tar en oppsummering og avslutter saken.
52/2015 Etablering av to lokallag i 2015
Vi har tatt en opptelling på oppslutning, og har tenkt å sette inn støtet der vi har størst
oppslutning. Vi beslutter å starte i Hadsel der vi hadde 2,8% oppslutning 15 medlemmer, og
Tysfjord der det er 6 medlemmer og vi fikk 5,7% . Toine og Bent tar ansvar for Hadsel. Vi som er
i Narvik tar ansvar for Tysfjord.
53/2015 Vedtak om fylkessekretær
I dag har vi 17,5% fylkessekretær gjennom distriktssekretæren. Det er enighet om at vi i
Nordland ikke trenger en fylkesekretær.
54/2015 Henvendelse fra Monja Bråten om oppdrett i Rødøy
Vi gir tilbakemelding til Bråten om at Nordland MDG har i sitt program at det ikke skal gis
konsesjon til nye åpne anlegg. Dette står fast.
og Naturvernforbundet.
55/2015 Partistøtte
Nye lokallag må registrere seg på partistotte.no for å få partistøtte. Vi må purre på lokallagene
og sjekke at dette blir gjort. Bror sender ut fellesmail til alle lokallag om dette.
56/2015 Neste styremøte
Onsdag 2. desember kl. 19.00.
57/2015 Forslag til møteplan
Forslag til møteplan fra Bent, vedtas enstemmig.
(se neste side)
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MØTE- OG AKTIVITETSPLAN MDG NORDLAND

#

1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10
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TYPE MØTE

STYREMØTE
FYLKESTING
STYREMØTE
FYLKESTING
STYRESAMLING
STYREMØTE
FYLKESTING
STYREMØTE
FYLKESTING
STYREMØTE
FYLKESTING
STYRESAMLING
FYLKESTING
STYREMØTE
FYLKESTING
JULEBORD

FRA

14.10.2015
19.10.2015
02.12.2015
07.12.2015
22.01.2016
02.03.2016
20.04.2016
01.06.2016
30.09.2016
30.11.2016

REFERAT FRA STYREMØTE I MDG NORDLAND

TIL

14.10.2015
22.10.2015
02.12.2015
10.12.2015
24.01.2016
02.03.2016
07.03.2016
20.04.2016
25.04.2016
01.06.2016
06.06.2016
02.10.2016
03.10.2016
30.11.2016
05.12.2016
09.12.2016

STED

TJELDSUND
BODØ
TJELDSUND
BODØ
LOFOTEN
TJELDSUND
planlegges
TJELDSUND
planlegges
TJELDSUND
planlegges
NARVIK
planlegges
TJELDSUND
planlegges
BODØ
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