
MDG VESTFOLD OG TELEMARK  
ÅRSMØTE 2019 
 

Sted: Rådhuset i Porsgrunn, Storgata 149  

Tid: lørdag 16. mars kl 11.15-14.00 

 

SAKSLISTE 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Konstituering 

3. Valg av protokollunderskrivere 

4. Årsmelding, Vestfold 

5. Årsmelding, Telemark 

7. Årsplan 

8. Regnskap, Vestfold 

9. Regnskap, Telemark 

10. Budsjett 

11. Vedtekter 

12. Valg 

A. Valg av nytt styre 

B. Valg av landsmøtedelegater m/vara 

C. Valg av valgkomité 

D. Valg av revisor 

13. Endringer i valglista til fylkestingsvalget 

14. Valgprogram 2019-2023, orientering 

15. Resolusjoner/uttalelser 

16. Eventuelt 

 

 



 

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Forslag til vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

 

SAK 2 KONSTITUERING 
a) Valg av referent 

Innstilling: Ingrid Randisdatter Fjellberg 
 

b) Valg av protokollfører 
Innstilling: Randi Hagen Fjellberg 
 

c) Valg av tellekorps 
Innstilling: forslag fra salen 

 

SAK 3 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 
Forslag til vedtak:  

Forslag fra salen 

 

SAK 4 ÅRSMELDING 2018 - MDG VESTFOLD 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner MDG Vestfolds årsmelding for 2018 

 

ÅRSMELDING FOR VESTFOLD MDG 2018 
 
Status for MDG i Vestfold pr 31.12.2018 
297 medlemmer  
11 folkevalgte fordelt på 6 kommuner og fylkeskommunen 
 
Lokallag 
Vestfold har lokallag i alle 6 kommunene. 
Holmestrand, Horten, Tønsberg inkludert Re, Færder, Sandefjord og Larvik. 
 
Styrets sammensetning 
Leder  Randi Hagen Fjellberg, Færder 
Nestleder Patrick Gundersen, Færder  



Økonomiansvarlig Espen W Andresen, Holmestrand 
Styremedlem Vinjar Rosendal, Larvik 
Styremedlem Sonja Samuda, Sandefjord 
Styremedlem Harald Moskvil, Horten 
Styremedlem Jennifer McConachie, Horten 
Styremedlem Anne Line Nilsson GU repr.til oktober 
Styremedlem Alexander Olafsson, GU fra oktober. 
  
Deltagelse Landsstyret og Landsmøtet 
9 delegater til Landsmøtet. 
Harald Moskvil og Randi Hagen Fjellberg har representert fylkesstyret i Landsstyret. 
Personlige vara  Patrick Gudmundsen og Jennifer McConachie. 
Harald Moskvil er utnevnt til landbrukspolitisk talsperson for MDG sentralt 
  
Medlemsmøter 
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter i 2018, 3 i regi av fylkestingsgruppen og 2i regi av 
styret. Fylkesstyret har arrangert medlemsmøter annonsert på sosiale medier og 
invitasjon sendt direkte til alle medlemmer. 

● Sommermøte på Tjøme i samarbeid med MDG Færder. Arild Hermstad var gjest 
● Jubileumsfest, MDG sitt 30 års, i Horten i samarbeid med MDG Horten. Eivind 

Trædal var gjest. 
  
Fylkestingsgruppen har gjennomført 3 politiske verksted der 
kommunestyrerepresentantene har vært spesielt invitert. Formålet har vært å etablere et 
forum for politisk debatt og inspirasjon og bistand til å utarbeide interpellasjoner og 
spørsmål til politiske styrer og utvalg. 
 
Felles samling for styrene i MDG Vestfold og MDG Telemark ble avholdt i juni. Hensikten 
var å forberede den kommende etableringen av MDG Vestfold og Telemark. På dette 
møtet ble felles programkomite og nominasjonskomite etablert. 
  
Folkevalgtsamling for folkevalgte i Vestfold og Telemark ble arrangert i desember 2018. 
6 fra Vestfold deltok. 
 
Ekstraordinært Årsmøte  i Skien 08.12.218 besluttet enstemmig å oppløse Miljøpartiet 
De Grønne Vestfold med virkning fra og med 01.01.2019. Fylkeslagets medlemmer og 
eiendeler innlemmes i Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark fra samme dato. 
  
Stiftelsesmøte i Skien 08.12.18 besluttet enstemmig å etablere MDG Vestfold og 
Telemark med virkning fra 01.01.2019. 
  
Nominasjonsmøte ble gjennomført i Skien 08.12.18. Nominasjonskomiteens innstilling til 
liste til fylkestingsvalget ble enstemmig vedtatt. 
  
Politisk regnskap fra Fylkestingets MDG representant Harald Moskvil  



 
● Diverse forslag til sak om Fastlandsforbindelsen/ bypakke Tønsberg 
● Diverse forslag med presisering av miljøkrav og fokus på jordvern. 
● Økt satsing på gang og sykkelveier 
● Økt fokus på FNs bærekraftsmål i regionale planer (enstemmig vedtatt) 
● Merknad til årsrapporten om at klimaregnskapet må leveres i etterkant, så 

tidlig som mulig til høsten og senest ved rådmannens fremlegging av 
budsjett for 2019. ( enstemmig vedtatt) 

● Rådmannen bes utarbeide et klimabudsjett parallelt med budsjett og 
økonomiplan for Vestfold og Telemark fra 2020 . (21 stemmer- vedtatt) 

● to-etasjes togsett på Vestfoldbanen. (enstemmig vedtatt) 
● prosjekt for redusert pris kollektivreiser 
● hensyn til miljø og klima når det gjelder arbeidsreiser innenfor egen 

virksomhet ( 17 stemmer) 
● målrettet kompetanseløft blant lærere ved videregående skoler, innen 

tema miljø og bærekraft knyttet til verdiskapning og innovasjon. (17 
stemmer) 

● interpellasjon om Glyfosat 
● forslag om fylkeskommunale nybygg som plusshus,  og klimanøytrale, 

fossilfrie byggeplasser (15 stemmer) 
  
Media 
MDG  i Vestfold har vært godt synlig i media i 2018 med 291 oppslag. Av disse 
omhandler 87 fylkestingsnivået ved Harald Moskvil.  
 
 
For styret, 
Randi Hagen Fjellberg 
Styreleder 
 

 

 

SAK 5 ÅRSMELDING 2018 - MDG TELEMARK 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner MDG Telemarks årsmelding for 2018 

 

ÅRSMELDING FOR MDG TELEMARK 2018 
 
INNHOLD 

1. Styrets sammensetning 
2. Handlingsplanen 2018 
3. Medlemsoversikt 
4. Møtevirksomhet 



5. Aktiviteter 2018 
6. Fylkespolitisk regnskap 

1. STYRETS SAMMENSETNING 

Sabine Gehring  leder 
Marius Schulze  kasserer 
Ron Bruinvis             sekretær 
Hilde F. Andersen styremedlem 
Lisa V. Skinnarland  GU representant 
Peder Thysted vara 
Per Johan Nordvik vara 
 
2. HANDLINGSPLANEN 2018 

1. Ansette fylkessekretær:  
Fylkessekretær Ingrid Randisdatter Fjellberg ble ansatt fra 1.8.2018 i 50% stilling. 
Ingrid er ansatt fra MDG sentralt og har sin nærmeste leder på partikontoret. 
Fylkeslaget er oppdragsgiver.  
 

2. Etablere samarbeid med MDG Vestfold: 
a. Det ble gjennomført et første bli-kjent-møte for styrene, programkomiteene 

og valgkomiteene 17.6.18 i Porsgrunn. Valgkampfortellingen, 
program-workshop, nominasjonskurs og felles middag sto på programmet.  

b. Medlemmer i Telemark var invitert til sommerfest hos MDG Vestfold på 
Tjøme. Etter et spennende program med Arild Hermstad og presentasjon av 
Tjøme Grønn Øy prosjektet var vi invitert på teater.  

c. Stand på Dyrsku’n med deltakere fra begge fylker.  
 

3. Felles liste til fylkesvalget er utarbeidet. Programkomiteen har utarbeidet felles 
program.  
 

4. Bidra til forberedelse for lokallagenes valgkamp med materiell og arrangement: 
Landbrukspolitisk brosjyre utarbeidet ifm. Dyrsku’n. Deltakelse på Dyrsku’n og 
folkevalgtsamling.  
 

5. Forberede 5 eller flere politiske medieoppslag for valgkamp 2019 –> ikke gjort 
 

6. Arrangere seminar om hvordan man driver lokallag -> ikke gjennomført. 
Folkevalgtsamling som vi var pålagt å gjennomføre fra LS ble prioritert.  

3. MEDLEMSOVERSIKT 

Medlemmer pr. 31.12.17: 187 betalte medlemskap 



Medlemmer pr. 31.12.18: 200 betalte medlemskap  

 

4. MØTEVIRKSOMHET 

Det ble avholdt ett fysisk styremøte, et bli-kjent-møte med MDG Vestfold og 6 
styremøter på video.  

Ekstraordinært årsmøte og stiftelsesmøte for MDG Vestfold og Telemark ble gjennomført 
8.12.18  
 

5. MEDLEMSAKTIVITETER 2018 

Dyrsku’n 2018:  
MDG Vest-Telemark og fylkessekretær Ingrid stod for organisasjonen av vår deltakelse på 
Dyrsku’n. Vi stilte med stand ved siden av Senterpartiet og var godt representert med ca. 
15 deltakere fra både Vestfold og Telemark.  
Vi fikk besøk av Arild Hermstad, og i mangel av innpass til andre debatter arrangerte vi en 
landbrukspolitisk samtale mellom Harald Moskvil og senterpartiets Olav Urbø.  
Lørdag ble vi invitert på middag hos Peter Fjågesund, kommunestyrerepresentanten i 
Seljord.  

Ekstraordinært årsmøte og stiftelsesmøte MDG Vestfold og Telemark: 8.12.18 
gjennomførte vi et ekstraordinært årsmøte i Skien, der vi la ned fylkeslaget i Telemark og 
stiftet Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark. Arild Hermstad besøkte oss og holdt 
et inspirerende seminar med tittelen «Hvordan vinne valget i 2019».  

Folkevalgtsamling: 
9.12.18, i forlengelsen av års- og stiftelsesmøtet, arrangerte vi en folkevalgtsamling for 
folkevalgte i Vestfold og Telemark på Høyers hotell i Skien. Programmet var satt sammen 
med utgangspunktet i ønsker fra de folkevalgte. Følgende workshops og innlegg ble 
gjennomført:  

● Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av fylkesgrensene med Lage Nøst og 
Ingrid R. Fjellberg  

● Arealplanlegging med Bård Sødal Grasbekk fylkestingsrepresentant og 
arealentusiast for MDG i Hedmark 

● Forhandlinger i politikken med partisekretær Torkil Vederhus 

 

6. FYLKESPOLITISK REGNSKAP 

● Forslag om en tekst i Langtidsprioriteringer om Det Grønne Skifte. 
● Vi krevde å få svar på fylkets muligheter til å påvirke billettprisene i Telemarks 

kollektivsystem 
● Forslag om sammensetning av styringsgruppen til klimaplanarbeidet. Vi fikk 



gjennomslag, slik at MDG fikk plass der.  
● Vi fikk flertall til et oversendelsesforslag om å utrede et mobilt biokull anlegg 
● Vi fikk flertall til et oversendelsesforslag om en utredning plastforsøpling fra lokal 

industri 
● Vi fikk gjennom at Felles innkjøpsordningen (BTV samarbeid) i framtiden må 

forholde seg til etiske vurderinger. 
● Vi sikret 1 mill til Seljord VGS. 
● Vi fikk flertall for et oversendelsesforslag om å opprette en “Fornybarlinje” på 

Telemark fagskole og på VGS nivå. 
● I budsjettarbeidet valgte vi å komme med et felles budsjett med posisjonen. Her 

fikk vi gjennomslag for å avsette 500.000 til Hent-meg prosjektet og 1 mill for 
tiltak mot plastforsøpling i havet. 

● Vi kranglet oss inn i Fellesnemnda (for opprettelse av ny fylkeskommune) og der i 
Komite for samfunnsutviklerrollen 

● I Fellesnemnda fikk vi gjennom at framtidige bygg i fylkeskommunal regi 
fortrinnsvis skal bygges i heltre. Dessuten skal ved bygging av et framtidig 
fylkeshus muligheten for tak- og fasadebeplantning være med i en helhetlig 
vurdering. 

● I komiteen fikk vi enstemmig gjennomslag for at den framtidige fylkeskommunen 
skulle ha en egen klima- og miljøavdeling med en leder i fylkesrådmannens 
ledergruppe. Dette ble sett bort fra med henvisning til at administrasjonen selv 
skulle bestemme sin sammensetning. Komiteen har kun rådgivende myndighet.  

● I vårt arbeid valgte vi å fokusere på klima og miljø. Vi ble ikke gitt en plass i noen 
som helst utvalg eller styrer i Fylkeskommunen. Det førte til at vi ofte fikk 
sakspapirene veldig sent som gjorde det vanskelig å sette seg inn i nye saker som 
oftest allerede hadde en lang forhistorie. Vi hadde høyere ambisjoner i vårt 
program enn det vi klarte å få gjennomslag for så langt. Det viktigste er kanskje at 
vi har vist at vi er et seriøst parti som det er mulig å forhandle med. 
 
 

For styret  
Sabine Gehring 
leder 

 

 

SAK 7 ÅRSPLAN 2019 
Fylkesstyret bør utarbeide en handlingsplan og en Årsplan som arbeidsdokument. 

Handlingsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordnede politiske og 
organisatoriske målene for fylkeslaget. Det skal også være en operativ plan , med viktige 
milepæler.  

https://drive.google.com/file/d/0B7lu7d3EUQybUWVJbzU0YVg0b2c/view


Årsplanen er et overordnet styringsdokument for fylkeslaget i styreperioden og blir det nye 
styrets oppgave. Årsplanen som nå forelegges årsmøtet tar utgangspunkt i 
Handlingsplanen og revideres årlig og vedtas av årsmøtet. 

Siden det ikke foreligger en Handlingsplan for MDG Vestfold og Telemark tar styret 
utgangspunkt i den aktuelle situasjonen som er valget 2019 og setter følgende mål for 
2019: 

1. 3 representanter til Fylkestinget 

2. Aktive lokallag og økt representasjon i kommunestyrene 

3. Ivaretakelse av folkevalgte i lokallagene 

 

Tiltak for å nå målene 

1. Fylkessekretær/politisk rådgiver i 100% stilling  

2. Ansette 2 Valgkampmedarbeidere fra april- september.  

3. Frikjøp av toppkandidater i siste ukene før valget 

4. Kommunikasjonskurs med listekandidater 

5. Gjennomføre folkevalgtkonferanse/opplæring kort tid etter valget. 

6. Mentorordning for nyvalgte politikere. 

 

Forslag til vedtak: Årsplanen vedtas 

 

SAK 8 REGNSKAP 2018 - MDG VESTFOLD 
Se regnskap i eget vedlegg 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet til Miljøpartiet De Grønne Vestfold for 2018 
 

 

SAK 9 REGNSKAP 2018 - MDG TELEMARK 
Se regnskap i eget vedlegg 

 

Forslag til vedtak: 



Årsmøtet godkjenner regnskapet til Miljøpartiet De Grønne Telemark for 2018 
 

SAK 10 BUDSJETT 2019 
Se fylkesstyrets forslag til budsjett i eget vedlegg 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2019 

 

 

SAK 11 VEDTEKTER 
Gjeldene vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøtet 8. desember 2018. Disse er likelydende 
med Miljøpartiet De Grønnes standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. På stiftelsesmøtet 
ble det oppfordret til at eventuelle endringsforslag til vedtektene blir fremmet på det nye 
fylkeslagets første årsmøte - altså dette.  

 

Forslag til endringer i vedtektene: 

 

Forslag til endringer lagt inn med rødt 

 

VEDTEKTER FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE VESTFOLD OG TELEMARK 

 

§1 Stiftelse og grunnlag 

Miljøpartiet De Grønne i Vestfold og Telemark (heretter kalt MDG Vestfold og Telemark er 

stiftet 08.12.2018. Lokal/fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på 

partiets prinsipprogram og vedtekter. 

 

§2 Formål 

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. 

Fylkeslaget skal fremme lokal og regional politikk til partiets sentrale organer. 

 

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet 

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i lokallagets (fylkeslagets) møter og organer følger 

av §4 og §5 hovedvedtektene.  



 

§4 Årsmøtet 

a) Årsmøtet er lokallagets (fylkeslagets) høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år 

seinest 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 og saksdokumenter seinest to uker før møtet. 

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. 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 fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer 

(jfr §7). 

d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. 

Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokal/fylkeslaget 

har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. 

nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med 

sakspapirene til årsmøtet. 

e) Året før valgår [for lokallag: lokalvalgår] velger årsmøtet en nominasjonskomite på 

minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar 

for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. 

Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette 

til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet. 

f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer, etter 

innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på 

lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, 

eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret. 

g)  Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn og 

ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i 

kommunen/fylket, skal disse være representert. 

h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers 

varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom 

dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen. 

 

§5 Styret 

a) Styret i MDG Vestfold og Telemark er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står 

ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokal-/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. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige 

myndigheter. 

b) Styret skal bestå av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges 

ved særskilt valg, sekretær og kasserer. Styret bør ha varamedlemmer som velges i 

nummerert rekkefølge. 

c) Grønn Ungdom Vestfold og Telemark har en plass i styret. Dette medlemmet velges av 

Grønn Ungdom Vestfold og Telemark. 

 

d) Leder for kommunestyre-/fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten 

stemmerett med mindre han/hun også er ordinær styremedlem. 

 

e) Styremedlemmene velges for ett år om gangen. 

Alt e) Styremedlemmene velges for to år om gangen. Ved tre medlemmer velges leder og 

ett styremedlem i ulike år, det andre styremedlemmet i like år. Ved fem  medlemmer 

velges talsperson a/leder og to styremedlemmer i ulike år, talsperson  b I nestleder og ett 

styremedlem i like år. Varamedlemmer velges for ett år om gangen. 

 

f) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte 

varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet 

vil styreleders stemmegivning avgjøre saken. 

g) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder 

opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene 

ut perioden. 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) Lokal-/fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret. 

 

§6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget 

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 etter innstilling fra 

styret. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet 

representanter/vararepresentanter etter behov. 

e) Årsmøtet velger fylkeslagets representanter og vararepresentanter til landsstyret etter 

innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet kan også delegere dette valget  til styret. Dersom 

begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre vervene, utpeker styret nye 

representanter. 

 

§7 Tolkning av vedtektene 

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets 

kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig. 

 

§8 Endring av vedtektene 

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. 

 

§9 Oppløsning 

Lokal-/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 lokal-/ fylkeslag i partiets vedtekter 

- at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller 

- at det skjer endringer i kommune(fylkes-)strukturen som gjør deling av lokal-/fylkeslaget 

eller sammenslutning med andre naturlig. 

Ved oppløsning tilfaller lokal/fylkeslagets midler nærmeste overordnede nivå i 

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 med styrets forslag til endringer 

 



 

SAK 12 VALG 
 

A. Valg av nytt styre 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for MDG Vestfold og Telemark 2019 

Da det er noe delt syn på hvem av de to, Patrick og Ulf som skal innstilles som leder, 

foreslår valgkomitéen at vi går for en delt innstilling. Dette er jo også noe som 

'Retningslinjer for valgkomitéer i lokal- og fylkeslag' åpner for: 

 

“3) Dersom det finnes flere kandidater (grunnet delt innstilling eller benkeforslag) skal            

først valgkomiteen begrunne sin innstilling (ved delt innstilling taler flertallet først),           

deretter forslagsstiller bak evt benkeforslag. De ulike kandidatene holder hver sin           

valgtale, i samme rekkefølge. Til slutt kan det åpnes for en støttetale til hver kandidat i                

samme rekkefølge”.  

Iflg. Vedtektene skal valg av leder foretas særskilt og være skriftlig. 

 

De øvrige styremedlemmer kan velges ved akklamasjon eller evt. ved skriftlig valg  

dersom noen medlemmer krever det. 

Valgkomitéen vil dessuten innstille på at dersom valgt leder evt. må fratre av en  

eller annen grunn (f.eks. bli valgt til et sentralt verv i partiet, ny krevende jobb eller 

sykdom), overlates det til det nye styret å konstituere seg og selv velge ny leder. 

Faste styremedlemmer: 

● Patrick Gudmundsen, 42 år fra Nøtterøy – innstilles som kandidat til leder 

Maskiningeniør og gründer  

● Ulf Lund Halvorsen, 55 år fra Tønsberg – innstilles som kandidat til leder 

3 årig høyskole. Fagansvarlig DNB Bank ASA 

● Sabine Erika Gehring, 42 år fra Porsgrunn - nestleder 

Vernepleier, master i spesialpedagogikk, universitetslektor 

● Randi Hagen Fjellberg, 72 år fra Tjøme - sekretær 

Cand.real, pensjonist 

● Jan Erik Marius Schulze, 35 år fra Kragerø – økonomiansvarlig 

Bachelor i journalistikk, bachelor i filmmanus, kinoarbeider, konsulent/saksbehandler 

for Fritidstjenesten i Kragerø 

● GU vil selv nominere en kandidat  

Varamedlemmer: 

● Trygve Lyshagen Tømmerås, 21 år fra Porsgrunn  

Student, Natur, miljø og friluftsliv 

● Glenn Slotte, fra Larvik – 36 år fra Larvik 

Utdannet Sivilingeniør i Datateknikk ved NTNU, systemutvikler  



● Benedikte Nes, 41 år fra Dalen. Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, 

Biblioteksjef i Tokke kommune. 

 

Sandefjord, 27.02.2019 

 

Helge W. Myrseth 

På vegne av valgkomitéen 

MDG Vestfold og Telemark 

 

 
 

Valgkomiteens Innstilling: 

 
Styreleder: Patrick Gudmundsen eller Ulf Lund Halvorsen 
Nestleder:  Sabine Erika Gehring 
Sekretær: Randi Hagen Fjellberg 
Økonomiansvarlig: Marius Schulze 
Styremedlem:  Patrick Gudmundsen eller Ulf Lund Halvorsen 
GU-representant 

1. vara:  Trygve Lyshagen Tømmerås 
2. vara:  Glen Slotte 
3. vara:  Benedikte Nes 

 

 

B. Valg av landsmøtedelegater m/vara 

Forslag ettersendes 

   

C. Valg av valgkomité 

Fra vedtektene:  
§4 d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra 
styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at 
lokal/fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på 
valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen 
skal følge med sakspapirene til årsmøtet. 

 
 
Styret innstiller følgende til valgkomité for 2020 
 
Medlem: Ingebjørg Nordbø, Bø 



Medlem:  Anne Katrine Hauge, Færder 
Medlem: Tyke Naas, Porsgrunn 

 
Vara:  Helge Myrseth, Sandefjord 
 
Valgkomiteen konstituerer seg selv 
 

D. Valg av revisor 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret myndighet til å oppnevne revisor 

 

 

SAK 13 ENDRINGER I VALGLISTA TIL FYLKESINGSVALGET 

Grunnet endring i arbeidssituasjon har Mona Nicolaysen valgt å trekke seg fra andreplassen 
på lista. Nominasjonskomiteen har innstilt på Kjersti Myro som ny andrekandidat.  

Nominasjonskomiteens innstilling til ny valgliste:  

Endringer er lagt inn med rosa - kandidat 2 og 25 er byttet innbyrdes. 
 
  FORNAVN  ETTERNAVN  ALDER  KOMMUNE 

1  Harald  Moskvil  57  Horten 
2  Kjersti  Myro  30  Porsgrunn 
3  Jan Erik Marius  Schulze  36  Kragerø 
4  Anne Line  Nilsson  20  Tønsberg 
5  Patrick  Gudmundsen  43  Færder 

6  Solveig Benedikte  Nes  43  Tokke 
7  Ulf Lund  Halvorsen  56  Tønsberg 
8  Nina  Brodahl  39  Tønsberg 
9  Stein  Helleborg  63  Porsgrunn 

10  Sabine  Gehring  42  Porsgrunn 
11  Sigurd Anders  Svalestad  61  Sandefjord 
12  Bjørn  Nordbø  41  Bø 
13  Sonja Petra  Samuda  58  Sandefjord 
14  Tine  Spuur  49  Tinn 
15  Kjell Anders  Lier  55  Larvik 
16  Peter  Fjågesund  60  Seljord 
17  Ingvill Kristine  Jensen  20  Tønsberg 



18  Alexander  Stettin  45  Vinje 
19  Marianne  Leisner  61  Færder 
20  Knut Torstein  Skinnarland  45  Skien 
21  Helle  Friis-Knutzen  52  Sauherad 
22  Espen  Gottschal  32  Skien 
23  Marie Hernes  Rød  42  Tønsberg 
24  Jostein  Hellevik  59  Tokke 
25  Mona Christin  Nicolaysen  48  Skien 
26  Espen  Lydersen  62  Sauherad 
27  Sigrid Eine  Naas  20  Porsgrunn 
28  Anne Katrine  Hauge  39  Færder 
29  Espen Watne  Andresen  43  Holmestrand 
30  Maiken  Lønnerød  43  Holmestrand 
31  Kari  Ihle  55  Skien 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kjersti Myro velges til andrekandidat 
2. Mona Nicolayse velges til tjuefemtekandidat 
3. Nytt forslag til valgliste vedtas 

 

 

SAK 14 VALGPROGRAM 2019-2023 
Pogramkomiteen orienterer om sitt arbeid 

 

SAK 15 RESOLUSJONER/UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 
Det har kommet én resolusjon til årsmøtet: Ta vare på myra sendt inn av Skien MDG og 
Porsgrunn MDG. 

 

Ta vare på myra 

 

 

Over en tredjedel av Norges myrer er borte. Norge har som part av 

Ramsarkonvensjonen forpliktet seg til å forvalte våtmarkene med omhu. Miljøpartiet De 

Grønne vil derfor ta vare på myrer i Grenland. Vi vil etablere et program for 

restaurering og reetablering av våtmarker, myrer, naturskog og andre viktige 

naturtyper. Vi har som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres 

innen 10 år. 

 

Norges beliggenhet med mye nedbør, kjølig temperatur og lav fordamping gir perfekte 

forhold for å danne myr. Ei myr vokser cirka en millimeter i året. Det vil si at torven 

som er en meter ned i myra er 1000 år gammel. Norge er blant de land i Europa med 



størst variasjon av myrtyper. Myrene bidrar til flere viktige økosystem og innehar et 

stort biologisk mangfold. Våtmarker oppleves gjerne som eksotiske og gir verdifulle 

naturopplevelser. De Grønne mener derfor at Norge har et spesielt ansvar for å bidra 

til å ta vare på Europas myrer. 

 

 

● Myra er en viktig hekkeplass og rasteplass for fugler 

Fordi myr med vannforekomster er så rike på plante- og dyreliv er de populære 

landingsplasser for trekkfugler på vei nord om våren og sør om vinteren. Uten disse 

landingsplassene kommer de seg ikke til målet sitt. Når våtmarkene blir færre blir 

det færre fugler. Andre fugler er også avhengig av myr som matfat, spill- og 

hekkeplass 

 

● Myra er levested for planter og dyr som er helt avhengig av akkurat 

myrer 

En rekke plante- og dyrearter i Norge har myr og våtmark som sitt eneste levested. 

Mange av disse er truet og står på rødlista. Dette gjelder spesielt moser, karplanter 

og insekter. Sommerfuglen emblas ringvinge har forsvunnet fra store deler av 

Østlandet på grunn av grøfting av myrer. Nytteplanter som for eksempel molte er 

avhengig av myr. 

 

● Myra demper flom 

Myra har stor kapasitet til å lagre vann. Dette gjør våtmarkene til en naturlig egnet 

måte å dempe flom. Spesielt torvmosen er svært effektiv, og kan holde på ti ganger 

så mye vann som sin egen vekt. Det er grunn til å tro at ødelagte myrer reduserer 

flomdemping betraktelig. 

 

● Myra renser vann 

Myr og våtmark renser vann. Avrenning fra jordbruk og andre forurensningskilder 

vil kunne få større konsekvenser i ferskvann hvis ikke vannet først har blitt filtrert 

gjennom et myr- og våtmarksområde. 

 

● Myra lagrer karbon Myr er, sammen med boreale skogtyper, de naturtypene på 

jorda som lagrer mestkarbon. Myr er Norges svar på regnskogen både når det 

gjelder karbonlagring, ogdet yrende livet som finnes der.. 

 

Mange ser på myra som verdiløse områder. Den har derfor blitt grøftet og drenert 

til jordbruksformål, skogplanting osv. Den lange dannelsestida gjør at 

slik bruk av myr er svært lite bærekraftig. 

 

 

De Grønne vil ta vare på Norges økosystemer. Det er mange økosystemer som er 

tilknyttet myr, og flere av disse er truet. Når dette ses i sammenheng med myrenes 

funksjon som karbonlagre, dens betydning for naturmangfold, samt at naturen bruker 

svært lang tid på å produsere myr, bør ødeleggelsene av myr stoppes. Det er derfor 

viktig å få kartlagt og sikret Norges myrer, slik at våre neste generasjoner også kan 

oppleve og dra nytte av disse naturtypene. Vi vil derfor sikre de gjenværende norske 

myrer med vern frem til de er kartlagt for naturmangfold. Vi vil øke innsatsen for å 

restaurere våtmark slik at Norge ivaretar de forpliktelsene vi har gjennom 



internasjonale avtaler. Gjennom bevaring og restaurering av forringede myrer, vil De 

Grønne bidra til reduksjon av, og tilpasning til klimaendringer. Ved å øke det biologiske 

mangfoldets bidrag som karbonlager, sikrer vi samtidig robuste økosystem. 

 

 

Kilder: 

● Sabima 

sabima.no/trua-natur/myr/ 

 

● Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016 – 2020) 

miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M644/M644.pdf 

 

● Birdlife.no  

birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1948 

 

● MDGs valgprogram 

mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/naturvern/ 

 

● Nibio 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2415674/NIBIO_RAPPO

RT_2016_2_43.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

 

 
 
Forslag til vedtak:  
Resolusjonen “Ta vare på myra” vedtas 

 

SAK 16 EVENTUELT 

 

 

https://www.sabima.no/trua-natur/myr/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M644/M644.pdf
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1948
https://mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/naturvern/
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2415674/NIBIO_RAPPORT_2016_2_43.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2415674/NIBIO_RAPPORT_2016_2_43.pdf?sequence=3&isAllowed=y

