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Innkalling til årsmøte i Agder MDG 
 

Sted: Lillesand Rådhus 

Tid: 29. februar 2020, klokken 15:00-19:00 med påfølgende middag.  

 

Saksliste: 

01/20 - Godkjenning av innkalling, dagsorden og 
forretningsorden  
Vedtakssak.  

 

Se forslag til dagsorden her. 

Se forslag til forretningsorden her. 

 

F1: Innkalling godkjennes.  

F2: Dagsorden godkjennes. 

F3: Forretningsorden godkjennes. 

 

02/20 - Valg av ordstyrer og referent  

Vedtakssak.  

 

Innstilling:  

Birte Simonsen som ordstyrer.  

Oda Sofie Pettersen som referent.  

 

F1: Innstilling vedtas.  

 

03/20 - Valg av protokollunderskrivere  

Vedtakssak.  

 

Innstilling til protokollunderskrivere:  

Anna Asgard  

Birte Simonsen 

 

F1: Innstilling vedtas.  

https://docs.google.com/document/d/1w8-Y_pJTFvEkA4RO9uR16FjBZhQXZIVZMZSQLGQZqug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpXOGDgRUjzBOF3nzsbgp1pXiaz9O6_5YXI3tWIPT1k/edit?usp=sharing
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04/20 - Årsmelding 
v/Esben Moy og Anna Asgard. 

 

Se skriftlig årsmelding her, eller på side 5.  

 

F1: Årsmelding godkjennes. 

 

05/20 - Regnskap 
v/Ida Jordal. 

 

Se skriftlig årsregnskap her.  

 

F1: Regnskapet godkjennes 

 

06/20 - Handlingsplan 
Vedtakssak. 

 

Se forslag til handlingsplan her, eller på side 8. 

 

F1: Handlingsplanen vedtas.  

 

07/20 - Budsjett 
Vedtakssak. 

 

Se forslag til budsjett her. 

 

Se beregningsgrunnlaget for budsjett her.  

 

F1: Budsjettet vedtas.  

 

F2: Årsmøtet gir styret myndighet til å revidere budsjettet.  

 

08/20 - Retningslinjer til nominasjonskomiteen 
Vedtakssak. 

https://docs.google.com/document/d/1qtC9rFmwE51XSA73iJGzo9xhbizKkwyuYXq4uj2oVhs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0lVqz1HW3T8G672LRtmFov2migiLn4y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xI46ZB4ivJnYxRyxMmMnpClKwQ4KXGiVjrW8_1CDoFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygfuRoPHqKQ0mGNnyn5YHfvbh1R4ljxa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u50NdqJUKDnTHO0IBP37UvmjEuEDWHOK/view?usp=sharing
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Se forslag til retningslinjer her, eller på side 10. 

 

F1: Budsjettet vedtas.  

 

09/20 - Politisk resolusjon: grønn reparatørpolitikk 
Vedtakssak. 

 

Se resolusjonen her, eller på side 11. 

 

F1: Resolusjonen vedtas.  

 

10/20 - Politisk resolusjon: Sørlandsbanen 
Vedtakssak. 

 

Se resolusjonen her, eller på side 12. 

 

F1: Resolusjonen vedtas.  

 

11/20 - Valg av fylkesstyret 
Vedtakssak. 

 

Se valgkomiteens innstilling her (eller på side 13). 

 

F1: Innstillingen vedtas.  

 

12/20 - Valg av landsmøtedelegater 
Vedtakssak. 

 

Se fylkesstyrets innstilling her (eller på side 17). 

 

F1: Innstillingen vedtas.  

 

13/20 - Valg av valgkomité 
Vedtakssak. 

https://docs.google.com/document/d/1WcbNIx1qnlLwWvN8e_obQk2paSCgaJJK5NU06mz1BjM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GOZsqZx35AJUpsMFBxtlzHkvnZ4DHrtH2w5p8mxUIGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15icaCO4RoKRQxk77TIytmZvZFAT_4jPTKBv2mvqLHGo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6HkLTEMzggvqf9SFZOf1RqRaiGty5Eq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17Vmm_FSdBljm1KLz5oeE90lVAz04oN7ZNncdf3oAnaE/edit?usp=sharing
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Se fylkesstyrets innstilling her (eller på side 18). 

 

F1: Innstillingen vedtas. 

 

14/20 - Valg av nominasjonskomité 
Vedtakssak. 

 

Se valgkomiteens innstilling her (eller på side 15). 

 

F1: Innstillingen vedtas. 

 

15/20 - Vedtekter 
Vedtakssak. 

 

Se fylkesstyrets innstilling her (eller på side 19). 

 

F1: Innstillingen vedtas. 

 

16/20 - Valg av representanter til grønt kvinnenettverk 
Vedtakssak. 

 

Se valgkomiteens innstilling her (eller på side 15). 

 

F1: Innstillingen vedtas. 

 

17/20 - Valg av representanter til landsstyret 
Vedtakssak. 

 

Se valgkomiteens innstilling her (eller på side 14). 

 

F1: Innstillingen vedtas. 

 

18/20 - Eventuelt 
 

https://docs.google.com/document/d/1_XD4tkpjGt7fs7F8szs2Fx-13qLjka8nWPrxWRsBfCA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6HkLTEMzggvqf9SFZOf1RqRaiGty5Eq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10QQ5Si9HJjBi1NsVuruhN07_M8pHBnk1tD9EzAq3stU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6HkLTEMzggvqf9SFZOf1RqRaiGty5Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6HkLTEMzggvqf9SFZOf1RqRaiGty5Eq/view?usp=sharing
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Årsmelding: Agder MDG 2020-2021 
Agder MDG ble stiftet i Holum 1.september 2018 med et interimstyre bestående av: Esben 

Moy, Anna Asgard, Birte Simonsen, Elisabeth Lindland, Erik Hoffmoen, Ida Jordal, Jens 

Aldo Nilsen, Vanessa Samuelsen. 

Disse styrte Agder MDG frem til første ordinære årsmøte 2.mars 2019.  

På årsmøtet ble følgende styre valgt : 

Leder :  Esben Moy 

Nestleder : Anna Asgard 

Kasserer : Ida Jordal 

Styremedl : Andreas Westheimer 

Styremedl : Birte Simonsen 

Styremedl : Vanessa Samuelsen 

Styremedl : Elisabeth Lindland 

Vara :  Jens Aldo Nilsen 

Vara : Knut S. Rosenlund 

Vara : Erik Hoffmoen 

GU: Oda Sofie Pettersen  

GS: Evren Unal 

Drift:  

AU ble opprettet og har hatt møter mellom styremøtene, AU består av : Esben Moy, Anna 

Asgard, Birte Simonsen og Oda Sofie Pettersen. 

Oda Sofie Pettersen ble ansatt i 20 % stilling som partisekretær i mars. I januar 2020 flyttet 

fylkesstyret inn i nye, flotte lokaler i Tollbodgata. 

Landsstyret: 

Følgende har representert Agder på Landsstyret i 2019 

Esben Moy, Anna Asgard, Jens Aldo Nilsen og Oda Sofie Pettersen 

Landsmøtet: 
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På Landsmøtet 24 – 26.mai stilte vi med 7 delegater og observatører. 

Nasjonale verv : 

- Ida Jordal er medlem i Kontrollkomiteen 

- Esben Moy er medlem i Valgkomiteen 

- Birte Simonsen i sentralstyret  

Valgkamp : 

Det ble lagt ned et fantastisk godt arbeid i valgkampen. 

I tillegg til mange ulike debatter og stands, var vi vært representert på Naturligvis på Evje, 

Landbruksmesse i Lyngdal, Brokelandsheia, Birkelandsdagene og ikke minst på 

Arendalsuka. I tillegg har fylkeslaget reist rundt til alle lokallagene for å bidra også der. Til 

sammen hadde vi tilnærmet daglig aktivitet fra august til valget 9. september. Godt nærvær i 

sosiale medier, og besøk av både Arild og Une på ulike tidspunkt. 

4 – 5 .mai var det nasjonal listetoppsamling, fra Agder stilte: Birte Simonsen (Agder), Ruth 

Kylland (Birkenes), Jens Aldo Carrizo-Nilsen (Arendal), Elisabeth Udjus (Kristiansand) 

Fylkesstyret hadde som fokus, og har derfor også brukt mye tid på hjelp til lokale lag og 

styrer der det har vært ønske om det, med deltakelse i valgkomiteer, økonomisk støtte, mye 

valgkampsstøtte og annet. 

Folkevalgte: 

Valgvaken ble avholdt i Skybar på Hotel Caledonien. Veldig god stemning, og en god start på 

det som for enkelte ble svært krevende forhandlinger. 

Det ble brakvalg med 5,7% og 3 representanter i fylkestinget: Birte Simonsen, Oda Sofie 

Pettersen og Esben Moy representer MDG i det nye fylket Agder. Gruppen er i opposisjon. 

- Birte er valgt inn i Fylkesutvalget 

- Oda er valgt inn i samferdselsutvalget 

- Esben er valgt inn i utvalg for næring, klima og miljø 

På kommunenivå har vi nå  13 representanter fordelt på følgende kommuner: 

- Kristiansand: 6 (Marte Ulltveit-Moe, Hildegunn Seip, Elisabeth Udjus, Mira Svartnes 

Thorsen, Kristin Knutsen, Mark Candasamy) 

- Mandal: 2 (Elisabeth Lindland, May-Lis Furnes) 

- Grimstad: 2 (Shirin Bagheri, Marlen Imre) 
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- Arendal: 1 (Jens Aldo Carrizo-Nilsen) 

- Birkenes: 1 (Ruth Kylland Martinsen) 

- Lillesand: 1 (Arne-Otto Iversen) 

16. november ble det arrangert egen folkevalgtsamling for folkevalgte på Agder på 

folketeateret i Kristiansand. Tema var godt samspill i gruppene; hvordan få gjennomslag 

politisk; byplanlegging; klimastreik; GUs rolle; økologisk jordbruk og kommunikasjon. Vi tok 

et avbrekk for å vise vår avsky for SIANs markering på Torget, og spiste en hyggelig middag 

på Sham, syrisk mat. 
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Forslag til handlingsplan  
Agder MDG 2020-2021 
 
1. Medlemspleie 

 

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye og gamle medlemmer. 

Lokallagene oppfordres til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye 

medlemmer kontaktes og ønskes velkommen og at det brede laget av medlemmer inkluderes 

i MDGs prosjekt for Agder. I tillegg skal fylkesstyret sørge for å avholde jevnlige åpne møter, 

fagkvelder eller introduksjonskvelder. Det skal tilrettelegges for åpen debatt. 

 

1.2 Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til 

lokallagenes medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante 

situasjoner. Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene. 

 

1.3 Fylkesstyret bør etterstrebe å inkludere enkeltmedlemmer som ikke tilhører lokallag.  

 

2. Organisasjonsbygging og drift 

 

2.1 Fylkeslaget skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi, medlemsmøter, 

skolering mm. 

 

2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, fylkeslag 

og fylkestingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom Agderlaget og 

MDG nasjonalt. 

 

2.3 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til valgkampen i 

2021.  

 

2.4 Fylkesstyret skal sørge for at fylkeslaget og lokallagene er organisatorisk rustet for en tøff 

valgkamp i 2021. 

 

2.5 Fylkesstyret skal sørge for å holde seg orientert om arbeid på sentralt nivå (inkludert 

stortinget, SST, LS, etc). 

 

2.6 Fylkesstyret skal bidra til at folkevalgte får støtte til å forvalte MDGs politikk på en god 

måte i kommunestyrer og på fylkestinget. 

 

2.8 Fylkesstyret skal hjelpe nominasjonskomiteen med å avholde nominasjonsmøtet i 

perioden mellom oktober-november 2020. 

 

3. Valgkamp 
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3.1 Fylkeslaget skal bruke majoriteten av tiden sin på å forberede laget for en 

stortingsvalgkamp i 2021. Det innebærer relevant skolering, synlighet, og produsering av 

valgkampsstrategier.  

 

3.2 Fylkeslaget har som ansvar å aktivisere medlemmer til å drive valgkampsaktivitet 

allerede i 2020.  

 

3.3. Fylkeslaget skal følge de nasjonale anbefalingene for valgkamparbeid sammen med 

evaluering av valgkampen i 2019. 

 

4. Engasjement og synlighet 

 

4.1 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i 

samarbeid med fylkestingsgruppa, lokallag og fylkeslagets ansatte.  
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Forslag til retningslinjer til nominasjonskomiteen 
Agder MDG 2020 
 

Nominasjonskomiteen valgt på årsmøtet 29. februar 2020 skal i tillegg til å følge de nasjonalt 

vedtatte retningslinjene for nominasjonsprosessen også følge følgende vedtak:  

 

1.1 Det opprettes to identiske nominasjonslister i både Vest-Agder og Aust-Agder valgdistrikt 

til stortingsvalget i 2021.  

 

1.2 Toppkandidatene bør ha bostedsadresse i fylket.  
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Resolusjon, “Grønn reparatørpolitikk” 
Forslagsstiller: fylkesstyret i Agder 19/20 

Forslag til vedtak: 

Reparatørbransjen er viktige kompetansearbeidsplasser, som neppe kan robotiseres eller 

flyttes til utlandet. Gode rammebetingelser for reparatører er kjernen i en sirkulær økonomi, 

og helt nødvendig for det grønne skiftet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor jobbe for å skape 

mange nye arbeidsplasser innen reparasjon, og at det skal lønne seg å lage solide gjenstander 

som kan repareres. 

Vi vil: 

● Fjerne moms på reparasjoner, for å gjøre reparasjoner og gjenbruk mer 

konkurransedyktig. 

● Lovfeste retten til å reparere  på hvitevarer, telefoner og datautstyr. 

● Støtte lærlingeordninger for alle som jobber med reparasjon 

● Jobbe internasjonalt for å øke produkters levetid og sikre retten til å reparere. 

● Øke reklamasjonsrett til 10 år på varer som er ment å vare lenge, som biler, 

hvitevarer, møbler og sykler.  

● Jobbe med handelsstanden for å få fart på overgang til sirkulærøkonomi: fra salg av 

nye varer til utleie, service og reparasjoner 

● opprette og fremme bytte- og gjenbruksordninger for kontorrekvisita slik som 

datautstyr, møbler og bygningsbestanddeler som skillevegger m.m. med det offentlige 

som pådrivere.  
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Resolusjon, “Sørlandsbanen” 

Forslagsstiller: fylkesstyret i Agder 19/20 

Bakgrunn:  

Det må bli lettere og mer tilgjengelig å velge miljøvennlige reisealternativer! Utviklingen av 

Sørlandsbanen har stått tilnærmet stille i tiår. Det må gjøres noe med. 

Ved sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Porsgrunn og 

Brokelandsheia og oppgradering av hastigheten til 250 km/t vil strekningen 

Kristiansand-Oslo reduseres til 3 timer og 23 minutter (Kilde: her) . I dag tar samme 

strekning 4 timer og 30 minutter. Ved å redusere reistetiden med tilnærmet en time vil den 

miljøvennlige reisemåten muligens bli et reelt alternativ for de aller fleste. Da vil toget 

Kristiansand-Oslo ha sterk mulighet til å konkurrere med fly på tid. Forskning fra 

jernbanenettverket sier at antallet passasjerer vil øke betydelig (Kilde: her). 

Økonomiske konsekvenser:  

Når man regner med ringvirkningene fra sammenkoblingen vil prosjektet være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt (Kilde: her).  

Kostnadene for selve sammenkoblingen vil være et sted mellom 20 og 26 milliarder kroner 

avhengig av hastighetstandarden man legger seg på (Kilde: her).  

Forslag til vedtak:  

Samtidig som regjeringen bruker hundrevis milliarder av kroner på vei, har togutviklingen i 

Sør stått tilnærmet stille i tiår. For å løse klimakrisen må vi gjøre det lettere og mer 

tilgjengelig å velge miljøvennlig. Det innebærer at togtilbudet bedres betydelig. På Sørlandet 

betyr det oppgradering av infrastruktur og sammenkobling av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen.  

Vi vil:  

● Prioritere sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Porsgrunn 

og Brokelandsheia (“Genistreken”) snarest. 

● Oppgradere hastigheten av Sørlandsbanen til 250 km/t der det er mulig. 

● Se på muligheten for å bygge lyntog-strekninger flere steder på tognettet. 

● Tredoble frekvensen, og sørge for et godt nattogtilbud.  

● Følge med på konsekvenser av jernbanereformen og sikre at publikum får et godt, 

pålitelig og sikkert tilbud. 

 

 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-grenlandsbanen/grenlandsbanen---raskere-mellom-oslo-og-kristiansand/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-grenlandsbanen/grenlandsbanen---raskere-mellom-oslo-og-kristiansand/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-grenlandsbanen/grenlandsbanen---raskere-mellom-oslo-og-kristiansand/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-grenlandsbanen/grenlandsbanen---raskere-mellom-oslo-og-kristiansand/
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Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen bestående av Stian Spanne Iversen, Bjørn Loland, Anette Seland og Elisabeth 

Udjus fikk i oppdrag å innstille på et styre til MDG Agder, kandidater til Grønt 

Kvinnenettverk, samt en nominasjonskomitè for stortingslista 2021. I tillegg innstiller vi på 

landsstyredelegat, obersvatør og vara til landsstyret. Grønn Ungdom Agder har en plass i 

styret, denne plassen ønsker vi at GUA skal velge person til selv 

Valgkomiteen har hatt en åpen innspillsrunde hvor vi har spurt om innspill via mail og 

facebook. Deretter intervjuet vi kandidatene, og basert på denne informasjonen, kjønn, 

geografi, alder og kontinuitet kom vi fram til innstillingen vi nå oversender. 

AGDER MDG 

LEDER (ØKONOMIANSVARLIG): Anna Asgard, 45 år fra Kristiansand. Jobber i 

miljøfyrtårn og har tidligere vært leder for Vest-Agder MDG og det siste året har hun vært 

nestleder i Agder MDG. 

NESTLEDER: Ida Jordal, 35år fra Lyngdal. Jobber som forvaltningsrevisor og har vært 

økonomiansvarlig i Vest-Agder MDG i flere perioder, i tillegg til en periode i Agder MDG. 

STYREMEDLEM: 
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Oda Pettersen, 20 år fra Søgne. Studerer internasjonale studier i Oslo og er 

fylkestingsrepresentant i Agder. Jobber også som fylkessekretær for Agder og Nordland 

MDG. 

Jens Aldo, 29 år fra Arendal. Jobber som barnehagelærer og sitter i bystyret i Arendal. Har 

sittet i styret til Agder MDG tidligere og er leder av Arendal MDG. 

Elisabeth Lindland, 47 år fra Mandal. Jobber som lærer og sitter i kommunestyret i 

Lindesnes. Har erfaring fra blant annet Grøn Kvinnenettverk og som styremedlem i Agder 

MDG. 

Andreas Westheimer, 68 år fra Tvestrand. Han er pensjonist men har jobbet som journalist. 

Leder av Tvedestrand MDG og var bystyrerepresentant forrige periode. 

GU-REPRESENTANT: Grønn Ungdom Agder velger denne personen selv. 

VARA: 

Birte Simonsen, 72 år fra Kristiansand. Jobber ved Universitetet i Agder og sitter på 

fylkestinget i Agder. Har vært med i partiet og besittet ulike verv helt siden partiets dannelse i 

1988. 

Svein Helge Grødem, 58 år fra Høvåg. Utdanna barnehagelærer og jobber i dag med å drifte 

to private barnehager. Har organisasjonserfaring fra Anmesty og nei til atomvåpen. 

Hans Løvdahl, 68 år fra Arendal. Snart pensjonist men jobber foritden som overlege ved 

Sørlandets sykehus. 

LANDSSTYRET 

DELEAGATER: Anna Asgard og Jens Aldo 
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VARA: Oda Pettersen og Andreas Westheimer 

  

GRØNT KVINNENETTVERK 

MEDLEM 

Anna Asgard, 45 år fra Kristiansand. Har sittet som medlem i Grønt Kvinnenettverk det siste 

året. 

VARA 

Silje Vanessa Samuelsen, 45 år fra Arendal. Vara til bystyret i Arendal MDG og har sittet i 

styret for Agder MDG tidligere. 

  

NOMINASJONSKOMITEEN 

MEDLEMMER 

LEDER: Esben Moy, 57 år fra Grimstad. Saksbehandler ved Uia. Har bak seg flere verv i 

fylkeslag og lokallag, han var blant annet leder av Agder MDG i denne perioden. Sitter i 

tillegg på fylkestinget. 

NESTLEDER: Shirin Bagheri, 20 år fra Grimstad. Sitter i bystyret i Grimstad og er 

gruppeleder der. Har fler års erfaring fra Grønn Ungdom 

ORDINÆRE MEDLEMMER: 

Yngvar Mongstad, 37 år fra Søgne. Satt i kommunestyret i Søgne forrige periode. Jobber som 

lærer. 
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Linda Voreland, fra Tveit. Har flere års erfaring fra kulturbransjen og MDG hvor hun har 

sittet i styret i MDG Kristiansand og er vara til kulturtyret i Kristiansand bystyret. 

Finn Jørgensen, 62 år fra Tvedestrand. Pensjonist, tdligere veg-ingeniør. 

VARA: 

1. Anna Asgard, fra Kristiansand.  

2. Tore Bjørnestøl, fra Songdalen 

3. Knut Rosenlund, fra Bykle 

4. Åsta Marte Evensbereget, fra Tvedestrand 

5. Frode Jerdal, fra Kvinseldal 
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Fylkesstyrets innstilling til landsmøtedelegater 
Agder MDG 2020-2021 
 

Fylkesstyret innstiller på følgende delegater i nummerert rekkefølge:  

1. Ledelse fylket: Anna Asgard 

2. Ledelse fylket: Ida Jordal 

3. Lindesnes-representant: Elisabeth Lindland 

4. Kristiansands-representant: Linda Voreland 

5. Grimstad-representant: Marlene Imre 

6. Arendal-representant: Jens Aldo Carrizo-Nilsen 

7. Fylkessekretær: Oda Sofie Pettersen 

1. Vara: Kristiansand-representant: Hildegunn M. T. Seip 

2. Vara: GU-representant: Rav Seime 

3. Vara: Ruth Kylland Martinsen 

4. Vara: May Lis Furenes 

5. Vara: Andreas Westheimer 

6. Vara: GU-representant: Eva Iselin Larsen 

 

Alle varaene som ikke må steppe inn som delegater får observatørplass dekket av fylkeslaget.  

 

Delegasjonsleder: Anna Asgard 
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Arbeidsutvalgets innstilling til ny valgkomite 
Agder MDG 2020-2021 
 
Arbeidsutvalget i Agder innstiller på følgende valgkomite for perioden 

2020-2021:  

Stian Spanne Iversen, Arendal 

Anette Seland, Kristiansand 

Bjørn Loland, Lillesand 

Elisabeth Udjus, Kristiansand 
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Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Agder 

Vedtatt på årsmøte 29. februar 2020 

 

§1 Stiftelse og grunnlag 

Miljøpartiet De Grønne i Agder (heretter kalt MDG Agder) ble stiftet 1.09.2018, med 
virkning fra 1.1.2019. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets 
prinsipprogram og vedtekter. 

 

§2 Formål 

MDG Agder har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Agder, 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 fylkeslagets møter og organer følger av §4 og §5 
hovedvedtektene.  

 

§4 Årsmøtet 

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 og saksdokumenter senest to uker før møtet. 

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. 

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 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 velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter 

innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille 

på valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller 
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delegerer dette til styret. Valg av kandidater gjennomføres i tråd med retningslinjene for 
nominasjonsarbeid. 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. 

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 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 Agder er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og 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. 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) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre 
hen også er ordinær styremedlem. 

d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret. 
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§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 representant og vararepresentant til landsstyret etter 
innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan 
utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge 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 

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 fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning 
med andre naturlig. 
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Ved oppløsning tilfaller 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. 

 


