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Protokoll
01/2017 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
Innkalling godkjent
Registrering av fremmøtte:
1. Bror Hanssen
2. Bent Bakkan
3. Toine C. Sannes
4. Anne-Birgith Mørkved-Rommerud
5. Robert Svendsen
6. Mika Gaunitz Renard
7. Ingunn Moen Reinsnes
8. Håkon Møller
9. Gunnar Lund
10. Espen Benjaminsen
11. Dag Bastholm
12. Egil Mathisen
13. Trille Guldal
14. Espen Seierstad
15. Kleopatra Delaveris
16. Seija Klaveness
17. AK Schille-Rognmo
18. Andreas Holand
19. Svein Joar Husjord
Une Aina Bastholm (gjest fra stortingsgruppa)
Alle frammøtte, unntatt gjest fra stortingsgruppa, er enten delegat eller
representerer styret, og har dermed stemmerett.
02/2017 Valg av møteleder, referent og forretningsorden
Une Aina Bastholm valgt til møteleder
Bent Bakkan valgt til referent
Gunnar Lund og AK Schille valgt som tellekorps
Dag Bastholm og Trille Guldal valgt som protokollunderskrivere
Forretningsorden:
• Innlegg maksimalt 3 minutter
• Replikk 1 minutt
• Maksimalt 3 replikker per sak
• Endringsforslag og annen tekst sendes nordland@mdg.no
Forretningsorden godkjent
Kommentar fra møteleder: vi oppfører oss pent og er høflige med hverandre
MDG NORDLAND ÅRSMØTE

SIDE 2 AV 9

03/2017 Årsmelding 2016
Legges frem av styreleder.
Deltakerne inviteres til å stille spørsmål om innholdet, da hele årsmeldinga ikkje blir
lest opp. Alle har mottatt årsmeldinga på forhånd.
Protokolltilførsel til årsmelding:
Håkon Møller; hva med lokallagsatsing på Fauske? Bror forklarte at det var gjort et
forsøk (Bjørn B. J.), men at det viste seg å være for få medlemmer eller interesserte
på Fauske.
Espen Seierstad - det er ønske for framtiden at årsmeldinga også rapporterer status
for lokal aktivitet:
• Lokallag m/navn på styremedlemmer/verv
• Folkevalgte, gjerne med funksjoner i utvalg etc.
• Samt utviklingstrender innenfor dette.
Godkjent med tilførsel
04/2017 Regnskap
Legges frem av kasserer.

Godkjent
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05/2017 Budsjett
Styret presenterte utkast til budsjett.
F1 – det ble avdekket en feil i budsjettet hvor det mangler en utbetaling fra NFK.
Følgende forslag ble levert skriftlig:
”Det legges inn en ny post - diverse - som samsvarer med beløpet som mangler på
inntektssida, og slik at balansen går i null.
Mvh
Espen S. Seierstad
Seia N. Klaveness”
Styret foreslo derfor nytt budsjett – endring merka med farge:

Saldo 1.1 2017
Partistøtte (mars)
NFK overføring (mars)
NFK overføring (okt)
Kontingent MDG (feb)
Reise
Bevertning
Overnatting
Annonsering
Lokallagsfordeling
Kontingenter/deltageravgift
Materiell
Utstyr
Kurs/Kompetanse
Uforutsette
Arrangementer
Lønn
Eksterne foredragsholdere
Diverse
Overføres 2018
Sum
Balanse

Inntekter
-310 000
-140 000
-115 000
-115 000
-54 000

-734 000

Utgifter

100 000
25 000
75 000
50 000
36 000
20 000
50 000
30 000
15 000
50 000
40 000
50 000
30 000
115 000
48 000
734 000
0

Vedtatt enstemmig.
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F2 – fra AK: Styret gis fullmakt til å ta opp lån/kassakreditt på inntil kroner 115 000
for å kompensere for partistøtte fra Nordland Fylkeskommune som utbetales
oktober 2017. Dette for å sikre at man kan benytte disse midlene før stortingsvalget
i september hvis det blir behov. Et eventuelt lån skal tilbakebetales innen utgang av
regnskapsåret 2017.
Vedtatt enstemmig.
F3 – fra Kleo: Årsmøtet vedtar for budsjett 2018 å også oppgi prosjekt/formål
spesifisert for de enkelte summene, slik at disse kan knyttes direkte til
handlingsplanen.
Forslaget falt mot fire stemmer.
06/2017 Innkomne saker
1. Viser til informasjon i innkalling med forslag fra Espen Seierstad: Nærmere
samarbeid mellom mindre lokallag. Debatt med innlegg fra flere delegater.
Møteleder konkluderte med at tanker rundt temaet har blitt lufta og at vi
arbeider videre med saka.
Forslag fra Dag Bastholm: Årsmøtet vil be om at styret fremlegger en strategi
for lokallagsutvikling i Nordland ved neste årsmøte.
Vedtak: Vedtatt enstemmig.
2. Forslag til uttalelse ble levert fra Dag Bastholm. Årsmøtet drøftet innholdet
og vedtok uttalelsen som gjengis på neste side
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Uttalelse fra årsmøtet i MDG Nordland
04.02.2017, Vågan

Nylig strandet en gåsenebbhval på norskekysten med 30 plastposer i magen og
en mengde mikroplast. Marin forsøpling er ett av de største globale
forurensningsproblemene vi står overfor. Det ødelegger livet i havet, dyr lider
og mikroplast havner til slutt på matfatet til mennesker.
Det er påvist store mengder marint avfall langs hele norskekysten og på
Svalbard. Mye av dette er plast. Det meste har opprinnelse fra landbasert
kilder, men mye stammer fra fiskeflåten og oppdrettsnæring, som tapt
fiskegarn, nøter og tau. I tillegg mottar vi også betydelige mengder
langtransportert avfall fra nord-europeiske land og havområder, særlig fra
Nordsjøen og Østersjøen.
Nordland har 25% av landets kystlinje. Potensielt kan vi motta svært mye av
eget og andres plastavfall. Plast brytes ned så sakte i naturen, at den tar livet
av fisk, sjødyr og fugl når de spiser den i tro at det er mat. Den store reduksjonen
i sjøfuglbestand skyldes blant annet all plasten i sjøen. Problemet må håndteres
globalt, men det haster også med tiltak her hjemme.
Nordland er et stort fiskerifylke, og avhengig av at vi har et reint hav. Vårt fylke
burde være med på innsamlingen av søppel fra havet. Det er i vår egen
interesse og det er i miljøets interesse. Det kan være umulig å finne ut hvem
som er ansvarlig for forsøplingen. Men vi vet at den ikke hører hjemme i sjøen
– den bør på land så fort som mulig.
MDG Nordlands årsmøte oppfordrer derfor alle kommuner med fiskerihavner i
Nordland til å iverksette gratis mottak av plast fra fiskebåter. Dette er allerede
mulig for enkelte fiskebåter som leverer i havnene i Tromsø, Ålesund og
Egersund.
I tillegg krever vi tre strakstiltak fra nasjonale myndigheter:
•

Norge må etablere flere landbaserte mottaksanlegg for innlevering av
marint avfall, slik at det kan utnyttes som en ressurs i stedet for å
skade miljøet.

•

Kommunene må få myndighet til å vedta bot i forsøplingssaker, slik
Miljødirektoratet har foreslått.

•

Norge må bruke sin rolle i FN til å jobbe for en internasjonal
konvensjon mot marin forsøpling.
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07/2017 Forslag til vedtekter
Styret legger frem forslag til vedtekter for MDG Nordland.
Årsmøtet 2016 vedtok at GU Nordland skal ha en delegat på års- og
nominasjonsmøter samt en fast styreplass i MDG Nordland.
Endringsforslag:
E1 - §4 Årsmøtet
e) siste setning tilføyes: GU Nordland har 1 delegat på års- og nominasjonsmøter.
E2 - §5 Styret
b) siste setning tilføyes:
GU Nordland kan velge en representant til fast plass i styret for MDG Nordland.
Vedtak: E1 og E2 godkjent
08/2017 Valg
A) Fylkesstyre
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Trille Guldal.
Valgkomiteen oversender med dette innstilling til valg av fylkesstyret i Nordland for
Miljøpartiet de grønne 2016. Alle foreslåtte kandidater er kontaktet.
Valgkomiteen foreslår følgende 6 kandidater:
Bror Martin Hanssen
Toine C. Sannes
Robert Svendsen
Bent Bakkan
Kleopatra Delaveris
Christopher Hermansen

på valg i 2018
på valg i 2017 for 2 år
på valg i 2018
på valg i 2017 for 2 år
ny i 2017, på valg i 2018

Vara: Svein Joar Husjord
Vara: Bjørn Barth Jacobsen

på valg i 2017 for 1 år
på valg i 2017 for 1 år

F1 – Bror Hanssen: årsmøtet vedtar at styret skal ha 5 ordinære medlemmer og 2
vara. Forslaget ble levert også skriftlig.
Vedtatt
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Styret for MDG Nordland 2017:
Bror Martin Hanssen (ble valgt som leder for 2 år i 2016)
Toine C. Sannes valgt som nestleder ved akklamasjon for 2 år
Robert Svendsen (ble valgt som økonomiansvarlig valgt for 2 år i 2016)
Kleopatra Delaveris valgt som sekretær ved akklamasjon for 1 år
Av hensyn til vedtak F1 valgte møteleder å sette opp Christopher Hermannsen mot
Bent Bakkan.
Bent Bakkan valgt som styremedlem med stort flertall, for 2 år
Svein Joar Husjord og Bjørn Barth Jacobsen valgt som vararepresentanter for 1 år
B) Landsstyrerepresentant
Forslag:
F1 – Fast landstyrerepresentant er fylkesstyrets leder, med nestleder som vara.
Vedtak: F1 vedtatt
C) Landsmøtedelegater
Forslag:
F1 – sittende styre (valgt 2016) foreslår følgende delegater til MDG LM 2017:
Bror Martin Hanssen
Toine C. Sannes
Bent Bakkan
Christopher Hermansen
F2 – Espen Benjaminsen: foreslår følgende delegater:
Håkon A. Møller i stedet for Christopher, og ellers som F1. Levert
skriftlig.
Replikker:
Dag: Mener det er viktig at fylkets største lokallag er representert og altså det
velges en fra Bodø.
Anne-Birgith: Foreslår at det sendes noen observatører. Hun sendte også
skriftlig forslag om seg selv som vara. Støttes av Toine. Skriftlig forslag om dette
ble sendt inn av Toine og Robert.
F1 ble satt opp mot F2. F2 og med det Håkon A. Møller ble med stort flertall
valgt som fjerde LM-delegat.
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Valg av vara:
Christopher
Anne-Birgith
F3: Toine: Årsmøte ber om at det også sendes en person som observatør til LM i
2017.
F4: Robert: Tilleggsforslag.
Styret kan i tillegg sende inntil 3 observatører.
Styret bestemmer hvilke.
F3 ble satt opp mot F4
Vedtak: F4 godkjent
D) Valgkomite
Forslag:
F1 – sittende styre (valgt 2016) foreslår følgende valgkomitè:
Dag Bastholm
Anne-Birgith Mørkved-Rommerud
Svein Joar Husjord
Valgt enstemmig
F2 – Toine: Foreslo Espen Seierstad som vara
Valgt enstemmig

Signatur av rett protokoll.

For MDG Nordland

Dag Bastholm
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