Møtereferat
Miljøpartiet De Grønne Nordland styre
Møte 1-2017
Møtested:

gotomeeting

Dato:

18.01.2017

Til stede:

Bent, Bror, Toine, Christopher

Start kl.

19:00

Saksliste

MDG NORDLAND STYREMØTE

Saknummer
001/2017
002/2017

003/2017

Tittel
Årsmelding
Årsmelding godkjent
Budsjettbehandling
Vi diskuter rundt at vi må tenke mer økonomisk mot neste
årsmøte i fylket,
F1: uforutsette redusere til 50 000
F2: ny post 50 000 lønn
Toine foreslår:
Vurdere å få kassakreditt fra banken
Vi vedtar følgende:
F1: uforutsette redusere til 50 000
F2: ny post 50 000 lønn
F3: vi skal vurdere å få kassakreditt
Innkomne sak til årsmøtet
Vurdering av samarbeid på tvers av kommunegrensene.
Gjelder spesielt for lagene som har små personellressurser.
Innspill fra Vestvågøy, se vedlegg

Ansvarlig
Bror
Bror

Bror

Tar opp saken på nytt styremøte 3.feb

004/2017

Vi må utforme en sak til ÅM, bror foreslår at årsmøtet har en
workshop der temaet er hvordan man legge til rette for mer
samhandling mellom små lokallag.
Vedtektsendring

Bent

§ 4 Årsmøtet
e) Lokallagene i Nordland kan velge delegater til nominasjonsmøte og
årsmøte i samsvar med deres andel av antall medlemmer i fylkeslaget.
Hvert lokallag har 1 delegat. Utover det får lokallaget 1 delegat for
hvert 10. medlem. 10 medlemmer gir således 2 delegater osv.
Stemmerett har de som i forrige år var medlem, i inneværende år er
medlem og er valgt til delegat. Grønn Ungdom Nordland får en
delegat på års og nominasjonsmøter.

Styret Vedtar å fremme Vedtektsendringen til Årsmøtet

005/2017

Valgkomitè

forslagstillere

Bent foreslår å spørre Seija Nissien Klavnes
Bror foreslår å spørre Svein Joar Husjord
Toine foreslår å spørre Dag Bastholm
Alle styremedlemmer oppfordres om å komme med forslag om
Valgkomite medlemmer til nest møte.
006/2017

007/2017

Oppgavefordeling årsmøtet
Bent skal sende ut innkalling til årsmøte
Vi hjelper Bent med forslag fra styre til Årsmøte.
Tas under veis
Stand i Svolvær
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Bent

AU
SIDE 2 AV 3

Stand i Svolvær fredag 3. februar og markering i media
Stand skal holdes i Svolvær dagen før årsmøtet og da skal styret
ta kontakt med lokale media. Vi skal lage flyers til utdeling

008/2017
009/2017

Foredrag om bærekraftig hvalfangst
Bent og Bror orienterer
Eventuelt

Bror

-Kontakt Rana
Styret gir Christopher tillitt til å fortsette kontakten
Vedtatt
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