
Velkommen til MDG Vestfold og Telemarks stiftelsesmøte! 

Sted: Skien Rådhus, Rådhusplassen 2
Tid: Lørdag 8. desember kl 10.50-12.30

Har du ønsker om endringer til noen av sakene meldes disse opp via epost til fylkessekretær 
ingrid.fjellberg@mdg.no

DAGSORDEN
SAK 1 - VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 
SAK 2 - GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN 
SAK 3 - STIFTELSE AV MILJØPARTIET DE GRØNNE VESTFOLD OG TELEMARK
SAK 4 - VEDTEKTER
SAK 5 - VALG AV INTERIMSTYRE
SAK 6 - VALG AV VALGKOMITÉ

SAK 1 - VALG AV MØTELEDERE, REFERENT OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

1.1 Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak:
Lage Nøst velges til ordstyrer

1.2 Valg av referent
Forslag til vedtak:
Ingrid Randisdatter Fjellberg velges som referent

1.3 Valg av protokollunderskrivere
Forslag til vedtak:
Møtet kommer med forslag

1.4 Valg av tellekorps
Forslag til vedtak
Møtet kommer med forslag

SAK 2 - GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN

2.1 Godkjenning av innkalling

miljøpartiet de grønne 
vestfold og telemark
stiftelsesmøte 8. desember 2018



Forslag til vedtak:
Innkalling er godkjent

1.2 Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak:
Dagsorden er godkjent

1.3 Godkjenning av forretningsorden
Se forslag til forretningsorden vedlagt i eget dokument

Forslag til vedtak: 
Forretningsorden er godkjent

SAK 3 - STIFTELSE AV VESTFOLD OG TELEMARK MILJØPARTIET DE GRØNNE

I Stortingets Prop. 84 S (2016–2017) står det: 
“Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå” blir fylkene Vestfold og Telemark slått sammen til 
det nye fylket Vestfold og Telemark f.o.m. 01.01.2020. Neste fylkestingsvalg i 2019 vil være 
for nye Vestfold og Telemark, og de to fylkene må derfor stille felles valgliste og lage felles 
arbeidsprogram. For å få godkjent valglisten må derfor fylkeslagene slå seg sammen til “MDG 
Vestfold og Telemark”.

Det er derfor nå nødvendig å stifte den nye fylkesorganisasjonen Miljøpartiet De Grønne 
Vestfold og Telemark.

Forslag til vedtak:
1. Fylkeslaget Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark stiftes med virkning fra 

01.01.2019
2. Navnet på det nye fylkeslaget er Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark (MDG 

Vestfold og Telemark).
3. Det nye fylkeslaget videreføres med MDG Telemarks organisasjonsnummer.
4. Bankkonto for MDG Telemark videreføres som det nye fylkeslagets bankkonto.

SAK 4 - VEDTEKTER

Styrene i MDG Vestfold og MDG Telemark foreslår at Miljøpartiet De Grønnes 
standardvedtekter for lokal- og fylkeslag vedtas som vedtekter for det nye fylkeslaget. 

FORSLAG TIL VEDTEKTER - MDG VESTFOLD OG TELEMARK 
Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark
Vedtatt på stiftelsesmøtet 08.12.2018

Stiftelse og grunnlag
§ 1 Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark  (heretter kalt MDG Vestfold og Telemark) er stiftet 
08.12.2018.

Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og
vedtekter. 

Formål



§ 2 MDG Vestfold og Telemark har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Vestfold og 
Telemark, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

Medlemskap
§ 3 Medlemmer i fylkeslaget er alle som har betalt kontingent for inneværende eller foregående år til 
Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter, som er bosatt i Vestfold og Telemark og 
som ikke har meldt seg ut av partiet eller med sentralstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet fylkeslag. 
Medlemmer av partiet som er bosatt i andre fylker men som har søkt og fått landsstyrets tillatelse til å 
tilhøre MDG Vestfold og Telemark, er også medlemmer av fylkeslaget. 

Årsmøtet
§ 4 a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest
seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om 
dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste senest to 
uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre. Andre
saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i 
valgkomiteen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på 
valg av styre til neste årsmøte.

d) Medlemmer av MDG Vestfold og Telemark som har betalt kontingent for inneværende år og senest fire 
uker før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

e) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §8).

f ) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når 
det kreves av minst . av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn . av 
medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de 
sakene som er nevnt i innkallingen.

Styret
§ 5a) Styret i MDG Vestfold og Telemark står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og 
alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram 
årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig  arkivering av 
regnskap, årsmeldinger og protokoller.

b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder, kasserer og sekretær. Varamedlemmer velges i 
nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg

c) Leder for kommunestyre-/fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten Stemmerett
med mindre han/hun også er ordinær styremedlem.

d) Alle fylkeslagets medlemmer er valgbare til styret. 

e) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

f ) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets representanter eller innkalte
vararepresentanter er tilstede, og uansett ikke mindre enn 3 personer.



g) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært 
årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder 
før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at 
plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta 
suppleringsvalg.

h) fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

Særskilte vedtekter for fylkeslaget
§ 6 a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om
aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om 
slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over 
medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om
medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av
Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette. 

d) Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte. Årsmøtet kan delegere til
fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter etter behov.

Tolkning av vedtektene
§ 7 Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets
kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

Endring av vedtektene
§ 8 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med 
innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på
årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

Oppløsning
§ 9 fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
- at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
- at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til 
fylkeslag i partiets vedtekter
- at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
- at det skjer endringer i kommune(fylkes-)strukturen som gjør deling av fylkeslaget eller
sammenslutning med andre naturlig.
Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet De Grønne, eller ved oppløsning av
partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller
midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets
vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.

Forslag til vedtak:
Vedtektene vedtas

SAK 5 - VALG AV INTERIMSTYRE

Forslag til vedtak:



Et interimstyre bestående av de to styrene fra Vestfold MDG og Telemark MDG velges frem til 
det ordinære årsmøtet i mars 2019.

Interimstyret består av følgende medlemmer:
1. Sabine Gehring (Telemark)
2. Randi Hagen Fjellberg (Vestfold)
3. Ronald Bruinvis (Telemark)
4. Patrick Gudmundsen (Vestfold)
5. Hilde Forberg Andersen (Telemark)
6. Espen W. Andresen (Vestfold)
7. Marius Schulze (Telemark)
8. Jennifer McConachie (Vestfold)
9. Harald Moskvil (Vestfold)
10. Sonja Samuda (Vestfold)
11. Vinjar Rosendal (Vestfold)
12. En representant fra Grønn Ungdom Telemark 
13. En representant fra Grønn Ungdom Vestfold
14. Vara: Per Johan Nordvik (Telemark)
15. Vara: Peder Thysted (Telemark)

Styret konstituerer seg selv.

SAK 6 - VALG AV VALGKOMITÉ

Styrene i Vestfold MDG og Telemark MDG foreslår å slå sammen valgkomiteene til de to 
fylkeslagene til én komité for det nye laget. 

Valgkomiteen skal innstille på valg av nytt styre i 2019.

Forslag til vedtak
Til valgkomité velges:

1. Marit Kiste
2. Reidar Gotteberg
3. Helge Myrseth
4. Ingebjørg Nordbø
5. Espen Lydersen
6. Anne Mjelva


