
Årsmøte Oslo MDG 2014
                   

MILJØPARTIET DE GRØNNE I OSLO SITT ÅRSMØTE 2014
Sted: Linderud skole, 01.03.2014
Oppmøtte: 143 påmeldte. Ved møtets begynnelse ble det rapportert 98 
stemmeberettigede. 1 observatør. 2 tellekorps med til sammen 4 stykker.

Konstituering
Valg av ordstyrer: Ingrid Liland.
Merknader til innkalling: Ingen merknader: Godkjent
Innkalling: Godkjent
Referent: Lillian Bredal Eriksen (Svein Hetland frafalt grunnet sykdom)
Godkjenning av fullmakter: Siv Endresen ble innvilget fullmakt til å stemme for 
Anni Onsager
Medlemmer til å undertegne protokollen: Kristian Normand og Øyvind Elgstøen
Valg av tellekorps: Bendik Fjellstad, Andreas Børde, Beatrice Bendiksen, Signe 
Bakke Johannesen
Godkjenning av dagsorden: Forslag fra Oslostyret: Flytte regnskapsbehandlingen 
til etter lunsj. Flertallet gikk for at dagsorden er som den står.

Hilsningstale ved leder av Akershus MDG Mette Sperre

Årsberetning og regnskap for Oslo MDG 2013
Fremlagt av Une Aina Bastholm (leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo 2013-
2014)
Spørsmål: Ingen

Beretningsdebatt og behandling av regnskap
Fremlagt av Hanne Gustavsen (kasserer)
Regnskapet er revisorgodkjent.
Regnskapet ble ikke levert ut sammen med de andre årsmøtepapirene. Valgåret 
ga mange aktiviteter, noe som kompliserte innhentingen av billag. I tillegg har det 
vært forsinkelser hos regnskapsfører. Mange av bilagene har kommet i form av 
uformelle e-poster i stedet for kontrakter. Det har vært et behov for å utvikle 
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systemet. Erfaringene er brukt til å forbedre systemet. Blant annet har styret gått 
over fra kontantføringsprinsippet til regnskapsprinsippet.

Beretningsdebatt årsberetning, regnskap:

• Siri Mittet stiller spørsmål om ny bydelsrepresentant i Grorud kan bli lagt til i 
årsberetningen. Fant ikke representanten i beretningen.

Svar fra Une Bastholm: Bydelsrepresentanten kan gjerne legges til. 
Bydelsrepresentanten må da sende inn litt om seg selv. Kan også legges til i 
rapportene fra bydelene.

• Knut Fredrik Dahl: Fin stand i Oslo, et tre med grønne lapper. Har lappene 
blitt tatt vare på? Hva har blitt gjort?

Une Aina Bastholm svarer: Lappene ligger lagret i Skippergata. Dersom det nye 
styret vil skrive ned det som står på lappene, så er det fint.
Sindre Fjeldstad: Mange av lappene ligger hjemme hos meg.

Budsjett 2014:
Fremlagt av Hanne Gustavsen. Ingen spørsmål ble stilt.

• Votering: Godkjenning av regnskap. Regnskapet ble godkjent uten 
innvendinger.     

Styrets innstilling til resolusjoner presenteres
Fremlagt av Erik Schreiner Evans:
Det er innkommet mange resolusjonsforslag. 9 av forslagene er trykket opp. Tre 
andre blir presentert under møtet. Årsak: tre resolusjoner lå i en e-postkonto som 
ikke er i bruk.
Styret fremmet forslag om at kun tre resolusjoner skulle opp til debatt. Maiken 
McCormicks motforslag om fem resolusjoner til behandling ble vedtatt ved 
votering.
Følgende resolusjoner ble votert over (for opprinnelige resolusjoner se 
dokumentet).

Forslag til resolusjoner:
1: Forbud mot småviltjakt i Norske nasjonalparker
Innsendt av Gunnar Hasle, Nordstrand MDG. Votering: Videre
2: Gi alvorlig ME-syke et omsorgstilbud.
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Innsendt av Kristine Schøyen Berdal. Votering: Videre
3: Sexkjøpsloven
Innsendt av Gamle Oslo MDG. Votering: Videre
4: Et aksjesystem for ansvarspulverisering. Innsendt av Tove Stenersen, Gamle 
Oslo MDG
Votering: Ikke videre
5: Grønnere drosjenæring innen 2017
Innsendt av Marius Andresen, Ullern MDG. Votering: Videre
6: Omlegging av skatten for et mer miljøvennlig samfunn
Innsendt av Tove Stenersen, Gamle Oslo MDG. Votering: Ikke videre
7: Høyt under tak og mindre takras med MDG. Innsendt av Stefan Eklund, Gamle 
Oslo MDG
Votering: Ikke videre
8: Ingen blir bedre av å sitte i fengsel
Fremmet av Matz Lonnedal Risberg, Gamle Oslo lokallag. Votering: Ikke videre
9: Ingen grunn til å straffe kollektivreisende bedre enn billister
Innsendt av Matz Lonnedal Risberg. Votering: Ikke videre

Tilleggspresentasjon:
10: Miljøpartiet De Grønne går inn for fredning av friområdene på Ekeberg og 
Brannfjell
Innsendt av Einy Langmoen, Nordstrand MDG. Votering: Videre
11: Utbyggernes og kommunenes makt: Drabantby ved Bogstadvannet.
Innsendt av Margaretha Isaksen, Vestre Aker MDG. Votering: Ikke videre
12: Norge må jobbe for et internasjonalt forbud mot autonome våpen.
Innsendt av Børge Roum, Grünerløkka MDG. Votering: Videre

• Fra denne voteringsrunden gikk seks resolusjoner videre: 1,2,3,5,10,12    

• Fra andre og endelige voteringsrunde gikk følgende resolusjoner videre:     
Småviltjakt, ME-syke, Ekeberg, Sexkjøpsloven, Autonome våpen

Kulturelt innslag
Geir Anders Rybakken Østlien. www.transportsykkel.no

Endringsforslag til resolusjonene
Resolusjon 1:
Opprinnelig resolusjon:
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FORBUD MOT SMÅVILTJAKT I NORSKE NASJONALPARKER
En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på 
viktige naturverdier Formålet med å verne et område er både å ta vare på arter og 
biotoper, og å gi befolkningen naturopplevelser. Selv om naturen stort sett skal 
klare seg selv i en nasjonalpark må det gjøres forvaltningsmessige valg. For 
eksempel kan jakt på hjortevilt, rev og invasive arter være nødvendig for å bevare 
naturmangfoldet. Jakt på småviltarter, som hønsefugler, vadefugler, hare og 
ekorn, er sjelden nødvendig utfra et forvaltningsmessig synspunkt. Matutbyttet av 
denne jakten er beskjedent. Småviltjakt er hovedsakelig å anse som rekreasjon for 
jegerne. Ulempene ved at det foregår småviltjakt er at det kan bli mindre mat til de 
artene som lever av småviltet, for eksempel kongeørn, jaktfalk, hønsehauk, mår og 
røyskatt. Om man lar være å jakte, må man anta at det blir flere dyr, og at dyrene 
blir mindre redde for mennesker. Vi mener at det er en interessemotsetning 
mellom de som driver med jakt og de andre brukerne av nasjonalparkene. Vi 
ønsker at naturopplevelsen ved å ferdes i nasjonalparker skal innebære at man ser 
ville dyr, ikke bare et vakkert landskap. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor et 
forbud mot jakt i norske nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra 
forvaltningshensyn.

Endringsforslag fremmet av Erik Schreiner:
Overskrift
Endre fra: Forbud mot småviltjakt i norske nasjonalparker
Endre til: Vern av småvilt i norske nasjonalparker

• Votering:     Endringsforslag vedtatt

Linje 12-15
Endre fra: Vi mener at det er en interessemotsetning mellom de som driver med 
jakt og de andre brukerne av nasjonalparkene. Vi ønsker at naturopplevelsen ved å 
ferdes i nasjonalparker skal innebære at man ser ville dyr, ikke bare et vakkert 
landskap.
Endre til: Faunaen er en viktig del av det nasjonale felleseie en nasjonalpark er. Et 
rikt dyreliv er også viktig for å ivareta et rikt planteliv. For å redusere unødig 
menneskelig inngripen i det biologiske mangfoldet ønsker Oslo MDG å forby all 
jakt ut over strengt nødvendige forvaltningsmessige tiltak.

• Votering:     Endringsforslag vedtatt
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Redaksjonell endring, nest nederste linje
Endre fra: ønsker derfor et forbud mot jakt
Endre til: ønsker derfor et forbud mot småviltjakt

• Votering:     Endringsforslag vedtatt

• Votering: Resolusjonen sendes til landsmøtet

Resolusjonen ble som følger:
Vern av småvilt i norske nasjonalparker
En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på 
viktige naturverdier. Formålet med å verne et område er både å ta vare på arter og 
biotoper, og å gi befolkningen naturopplevelser. Selv om naturen stort sett skal 
klare seg selv i en nasjonalpark må det gjøres forvaltningsmessige valg. For 
eksempel kan jakt på hjortevilt, rev og invasive arter være nødvendig for å bevare 
naturmangfoldet. Jakt på småviltarter, som hønsefugler, vadefugler, hare og 
ekorn, er sjelden nødvendig utfra et forvaltningsmessig synspunkt. Matutbyttet av 
denne jakten er beskjedent. Småviltjakt er hovedsakelig å anse som rekreasjon for 
jegerne. Ulempene ved at det foregår småviltjakt er at det kan bli mindre mat til de 
artene som lever av småviltet, for eksempel kongeørn, jaktfalk, hønsehauk, mår og 
røyskatt. Om man lar være å jakte, må man anta at det blir flere dyr, og at dyrene 
blir mindre redde for mennesker. Faunaen er en viktig del av det nasjonale 
felleseie en nasjonalpark er. Et rikt dyreliv er også viktig for å ivareta et rikt 
planteliv. For å redusere unødig menneskelig inngripen i det biologiske 
mangfoldet ønsker MDG Oslo å forby all småviltjakt ut over strengt nødvendige 
forvaltningsmessige tiltak.
Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor et forbud mot småviltjakt i norske 
nasjonalparker, unntatt når det er ønskelig ut fra forvaltningshensyn.

Resolusjon 2:
Opprinnelig resolusjon
GI ALVORLIG ME-SYKE ET OMSORGSTILBUD
Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen) registrerte i 2009 omlag 
100 alvorlig pleietrengende ME-pasienter i Norge via sitt nettverk og mørketallene 
antas å være svært store. Det er stor mangel på egnede omsorgstilbud for denne 
pasientgruppen og situasjonen er for mange svært kritisk. Alvorlig rammede ME-
pasienter har en funksjonsevne så nedsatt at det kreves omfattende assistanse 
døgnet rundt. Det er ingen kurativ behandling for ME-pasienter per i dag, men 
både kliniske studier og brukererfaring viser at størst mulig skjerming og 
avlastning er avgjørende for stabilisering og bedring av tilstanden. Spesielt et 
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stabilt pleietilbud er av stor betydning. Flytting og/eller endringer i rutinene rundt 
pasientene, som utskifting av pleiere, medfører ofte alvorlig og langvarig 
forverring av tilstanden. Mange som rammes av alvorlig ME må i dag kjempe en 
lang og hard kamp for å få den hjelpen de trenger, og blir svært mye sykere i løpet 
av den ofte langvarige prosessen. Perioden med alvorlig sykdom kan på den 
måten for mange forlenges med mange måneder, for noen flere år.

Miljøpartiet De Grønne krever:
1. Alle kommuner skal pålegges å opprette et godt tilpasset tilbud for alvorlig 
MEsyke.
Både pasientorganisasjoner og helsepersonell med erfaring med pleie av
ME-syke skal konsulteres under utformingen av tilbudene.
2. Tilbudet må tilpasses den enkelte pasients behov. Pasientene bør kunne velge 
mellom sengeplass på institusjon og pleie i eget hjem ved hjelp av brukerstyrt 
personlig assistent, eventuelt med støtte fra hjemmesykepleien.
3. Alle pasienter skal tilbys den pleien de trenger umiddelbart og i størst mulig 
grad skånes for flytting eller andre endringer av omsorgstilbudet under 
sykdomsforløpet.

Helhetlig endringsforslag til resolusjon 2:
SKAP ROM FOR ME-PASIENTER I NORSK HELSEVESEN
Myalgisk Encefalopati er en nevrologisk lidelse som hovedsakelig kjennetegnes av 
sterk fysisk og mental utmattelse etter minimale påkjenninger og unormalt lang 
restitusjonstid. Mange som rammes av alvorlig ME må i dag kjempe en lang og 
hard kamp for å få den hjelpen de trenger, og blir svært mye sykere i løpet av den 
ofte langvarige prosessen [flyttet opp]. Manglende kunnskap om sykdommen i 
helsevesenet og få midler fra det offentlige, har medført at denne pasientgruppen 
ligger langt akterut hva både behandlings- og omsorgstilbud angår og situasjonen 
er for mange svært kritisk.
Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen) registrerte i 2009 omlag 
100 alvorlig pleietrengende ME-pasienter i Norge og mørketallene antas å være 
svært store. Disse pasientene har en funksjonsevne så nedsatt at selv å hviske et 
ord eller bevege en finger er en enorm påkjennelse og de fleste er strengt 
sengeliggende. For å ivareta selv deres mest basale behov kreves det omfattende 
assistanse døgnet rundt. Likevel er det er stor mangel på egnede omsorgstilbud 
og belastningen på mange pasienter og pårørende er enorm.
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Det er ingen dokumentert kurativ behandling for ME-pasienter per i dag, men 
både kliniske studier og brukererfaring viser at størst mulig skjerming og 
avlastning er avgjørende for stabilisering og bedring av tilstanden. Et stabilt 
omsorgstilbud er derfor det eneste det offentlige har å tilby alvorlig ME-syke - og 
det kan i en del tilfeller være nok.
Miljøpartiet De Grønne krever at ME sidestilles med andre diagnoser og at 
behandling og omsorgstilbud vurderes ut i fra pasientenes reelle behov, på lik 
linje med andre pasientgrupper.

• Votering:     Helhetlig endringsforslag vedtatt

• Votering:     Oversendes ikke til landsmøtet    

• Votering:     Me-resolusjonen som offisiell politikk: Falt. Dette betyr at Oslo 
    MDG ikke har en ME-resolusjon.

Resolusjon 3: Sexkjøpsloven
Opprinnelig forslag:
SEXKJØPSLOVEN
Det er nå fem år siden Straffeloven §224, bedre kjent som sexkjøpsloven, ble 
vedtatt.
Loven har blant annet til hensikt å hjelpe de prostituerte og å redusere 
menneskehandel. Effekten er omdiskutert. Ulike personer fra fagmiljøer, 
hjelpeapparatet, prostitusjonsmiljøet og politiet forteller svært forskjellige historier 
om effekten av sexkjøpsloven og det er bred enighet om at det trengs mer 
forskning på området før vi kan slå fast hvor vidt den fungerer etter sin hensikt eller 
ikke.
Den manglende dokumentasjonen på effekten av sexkjøpsloven gjør det 
prematurt å ta endelig stilling nå til hvorvidt loven bør avvikles eller ikke. Det å 
avvikle en så ung lov gir sterke signaler og en slik avgjørelse må tas på solid faglig 
grunnlag.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å avvente evalueringer av og videre forskning på
Sexkjøpsloven, for å kunne ta en faktabasert avgjørelse om hvor vidt vi ønsker en 
avvikling, videreføring eller endring. Uavhengig av lovens fremtid krever vi bedre 
oppfølging av ofre for menneskehandel og mer omfattende tiltak for å hjelpe 
prostituerte.
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Endringsforslag fra Øyvind Elgstøen:
Salg av sex
Del av endringsforslaget som ikke ble vedtatt:
I forbindelse med den tydelige økningen i gatesalg av sex i Oslo, og innføringen 
av paragraf 202a (sexkjøpsloven) i 2009, ble politiets innsats mot salg av sex 
trappet opp.
Foruten å pågripe kunder og gi dem forelegg i tråd med paragraf 202a, har 
politiet benyttet en rekke metoder. Deriblant:
- "Operasjon Husløs", der utleiere/sameiere/borettslag trues med siktelse etter 
hallikparagrafen (paragraf 202) hvis de ikke kaster kvinner som selger sex på gata
- Straffeforfølgelse (med paragraf 202) av pensjonater/hoteller som ikke har policy 
på å nekte kvinner som selger sex rom
- Utstrakt bruk av tvangsutsendelse mot kvinner som selger sex uten 
oppholdstillatelse
FAFO leverte i 2013 en rapport, etter bestilling fra Justisdepartementet, der 
konklusjonen var klar: Slike metoder gjør at utenlandske kvinner som selger sex i 
Norge frykter politiet, og mange tilfeller av til dels grov vold forblir urapportert.
Del av endringsforslaget som ble vedtatt:
Miljøpartiet De Grønne bryr seg om menneskene bak tallene. Vi ønsker en 
politiinstruks som er tydelig på at menneskene som selger sex er en utsatt gruppe 
med særlig behov for beskyttelse, ikke noen som skal bekjempes. Politiaksjoner 
som retter seg direkte inn mot å gjøre livet vanskeligere for de som selger sex, er 
ikke akseptable.

Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans
Legg til etter tredje avsnitt:
At EU-parlamentet nå også har vedtatt at medlemslandene bør «følge eksempelet 
fra Norge, Sverige og Island» og forby sexkjøp, gjør det særlig formålstjenlig å 
avvente implementeringen i de respektive medlemsland. Å sitte igjen som eneste 
land i regionen med et liberalt sexmarked kan få utilsiktede konsekvenser.

• Votering:     De som ønsker å legge til de tre første avsnittene: Avvist

• Votering:     De som ønsker å legge til de tre siste avsnittene: Vedtatt
    
Forslag til redajsjonell endring: Erstatte “avvente” med “vente på”.

• Votering:     Vedtatt
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• Votering:     Resolusjonen sendes til landsmøtet Vedtatt: Sendes til     
landsmøtet

    

• Votering:     Er resolusjonen en del av Oslo MDG sin politikk?: Vedtatt.

Endelig resolusjon:
Sexkjøpsloven
Det er nå fem år siden Straffeloven §224, bedre kjent som sexkjøpsloven, ble 
vedtatt.
Loven har blant annet til hensikt å hjelpe de prostituerte og å redusere 
menneskehandel. Effekten er omdiskutert. Ulike personer fra fagmiljøer, 
hjelpeapparatet, prostitusjonsmiljøet og politiet forteller svært forskjellige historier 
om effekten av sexkjøpsloven og det er bred enighet om at det trengs mer 
forskning på området før vi kan slå fast hvor vidt den fungerer etter sin hensikt eller 
ikke.
Den manglende dokumentasjonen på effekten av sexkjøpsloven gjør det 
prematurt å ta endelig stilling nå til hvorvidt loven bør avvikles eller ikke. Det å 
avvikle en så ung lov gir sterke signaler og en slik avgjørelse må tas på solid faglig 
grunnlag.
At EU-parlamentet nå også har vedtatt at medlemslandene bør «følge eksempelet 
fra Norge, Sverige og Island» og forby sexkjøp, gjør det særlig formålstjenlig å 
avvente implementeringen i de respektive medlemsland. Å sitte igjen som eneste 
land i regionen med et liberalt sexmarked kan få utilsiktede konsekvenser. SJEKKE 
DENNE
Miljøpartiet De Grønne bryr seg om menneskene bak tallene. Vi ønsker en 
politiinstruks som er tydelig på at menneskene som selger sex er en utsatt gruppe 
med særlig behov for beskyttelse, ikke noen som skal bekjempes. Politiaksjoner 
som retter seg direkte inn mot å gjøre livet vanskeligere for de som selger sex, er 
ikke akseptable.

10: Miljøpartiet De Grønne går inn for fredning av friområdene på Ekeberg og 
Brannfjell
I storbyene legges det stadig større press på de grønne lungene. Dette til tross for 
at vi vet hvor viktige disse stedene er for menneskenes livskvalitet. Miljøpartiet De 
Grønne er opptatt av at mennesker som bor i storby også i fremtiden har mulighet 
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til å nyte nærhet til vegetasjon og dyreliv. Dette forutsetter at vi tar vare på og 
verner de grøntområdene vi har i byene i dag.
Vi ønsker at det legges til rette for at kommende generasjoner kan bruke 
friområdene på Ekeberg og Brannfjell. Vi ønsker at området pleies på en 
hensiktsmessig og brukervennlig måte.
Vi ønsker ingen nye faste installasjoner. Vi går mot planene om en ytterligere 
kunstgressbane og bygging av treningsbane for cricket. Vi mener at eksisterende 
kunstgressbane kan oppgraderes for å møte dagens behov. Idrettens behov for 
ytterligere kunstgressbaner og idrettsarenaer kan tilfredsstilles på mer egnede 
områder i byen.
Vi ser ikke behovet for nyanlagt bussparkering, eller voldsom utbygging av 
parkeringsplasser. Adkomst til Ekebergområdet og Skulpturparken kan skje med 
kollektivtrafikk for de aller fleste.
For at vi skal være trygge på at disse områdene vil bestå for våre barn og 
barnebarn, vil vi gå inn for fredning etter loven om kulturminnevern, og etter loven 
om landskapsvern.
Ingen endringsforslag ble fremmet:

• Votering:     Vedtatt at ikke sendes landsmøtet

•     

• Votering:     Offisiell politikk for Oslo MDG: Vedtatt

•     

• Votering:     Formidlet til pressen umiddelbart: Vedtatt

Resolusjon 12:
Norge må jobbe for et internasjonalt forbud mot autonome våpensystemer
Gjennom historien har menneskeheten funnet opp stadig mer effektive våpen, 
som stadig øker avstanden mellom den som utøver volden og offeret. Vi vet, fra en 
rekke studier og historiske hendelser, at jo større avstanden er, jo lettere er det å 
utøve selv den mest grusomme vold.
Nå står vi overfor en snarlig teknologisk revolusjon som vil gjøre det mulig å øke 
denne avstanden mer enn noensinne. Autonome våpensystemer er roboter som 
selv tar avgjørelsen, basert på forhåndsprogrammerte kriterier, om hvorvidt 
avtrekkeren skal trykkes. Når de har blitt programmert og sluppet løs, er det ikke 
lenger noen mennesker involvert. Maskiner kan ikke utøve skjønn, ha 
samvittighetskvaler eller oppdage faktorer man ikke hadde tenkt over på forhånd.
Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen 
og landminer. Vi har nå muligheten til å forutse utviklingen og innføre et forbud før 
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skaden har skjedd. Men da må vi handle raskt. I følge de 50 organisasjonene i den 
internasjonale "Campaign to Stop Killer Robots" ("Kampanjen for å stanse 
drapsroboter") kan autonome våpensystemer være på markedet allerede innen 5-
10 år.
Et forbud mot slike automatiserte våpensystemer skal diskuteres i Geneve i mai på 
et uformelt møte i FN-forumet "Convention on Conventional Weapons (CCW)". 
Dessverre er Norge foreløpig ikke blant de 44 landene som har uttrykt bekymring 
for utviklingen.
Miljøpartiet De Grønne krever at Norge lever opp til sitt rykte som en fredsnasjon, 
igjen går foran som et godt eksempel og jobber for et forbud mot autonome 
våpensystemer. Norge må støtte et forbud på møtet i mai og i alle andre relevante 
fora, samt oppfordre alle våre samarbeidsland om å gjøre det samme.

Ingen endringsforslag ble fremmet

• Votering:     resolusjonen oversendes landsmøtet: vedtatt

• Votering:     Er resolusjonen en del av Oslo MDG sin politikk?: Vedtatt.

Hilsningstaler:
Hilsningstale fra Oslo Natur og Ungdom, v/Ida Moren Strømsø
Hilsningstale fra Grønn Ungdom v/ Hulda Holtveit
Grønne Studenter v/ Geir Storli Jensen
Hilsningstale fra Oslo Natur og Ungdom, v/Ida Moren Strømsø
Den politiske situasjonen v/stortingsrepresentant Rasmus Hansson
Budsjett 2014-debatt og votering
Mottatt ett endringsforslag:
Forslag fra Hanne Gustavsen: Flytte 35 000 fra fordringer til regnskap og revisjon. 
Votering: Vedtatt
Kommentar fra Harald Nissen: 3250: Angående gaver til fylkeslaget. Ønsker at det 
skal vedtas å samle inn 500 000 i 2014. Pengene til valgkampen i 2013 kom for 
sent. Vi trenger derfor å samle inn mye penger allerede i år for valgkampen i 2015.
Delegat nr 112, Hans Borgen: Støtter Harald Nissen. Det forrige budsjettet 
reflekterer ikke kostnadene rundt det aktivitetsnivået som vi ønsker. MDG er nødt 
til å finansiere et høyere aktivitetsnivå i 2014. Det som er satt av til materiell på 
budsjettet dekker ikke det reelle behovet. Vi må derfor jobbe mer bevisst med å 
øke aktivitetsnivået.

• Votering:     Flytte fordringer: Vedtatt
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• Votering:     Helhet i budsjettet: Enstemmig vedtatt.

Politisk innledning V/bystyrerepresentant Harald Nissen

Politisk debatt- debatt om resolusjoner
Vedtekter-debatt og votering
Forslag 1: Endre vedtektenes «§1 Grunnlag» så navnet Miljøpartiet De Grønne i 
Oslo blir Oslo Miljøpartiet De Grønne.

• Votering: Vedtatt

Forslag 2: Spesifisere frister for innkalling til årsmøtet, og hva innkallingene skal 
inneholde.
Endre §12.1 så det ikke er uklart om den er i tråd med den nye §3.1: § 3.1

Ny tekst: Årsmøtet er Oslo MDGs øverste organ, og avholdes senest seks uker før 
MDGs landsmøte. Styret skal sende førsteinnkalling med dato for årsmøtet til 
medlemmene med minst seks ukers varsel. Endelig innkalling skal sendes ut med 
minst to ukers varsel, og inneholde saksliste, årsmelding, godkjent regnskap, 
budsjett, valgkomiteens innstilling, samt eventuelle innsendte saker og forslag til 
vedtektsendringer.
§ 12.1 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært 
årsmøte og må følge med endelig innkalling til dette. Endring av vedtektene 
krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.

• Votering:     Vedtatt

Forlag 3: Valgkomite: Presisere hvilke verv årsmøtet skal velge Årsmøtet skal minst 
behandle følgende saker:
• Konstituering
• Årsmelding
• Regnskap og budsjett
• Valg av styre, valgkomite og, i mellomvalgsår, nominasjonskomité
• Valg av landsmøtedelegater
• Valg av revisor
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• Votering:     Vedtatt

Forslag 4: Opprette en ny §7.3 om bydelslagenes økonomi, i tråd med gjeldende 
praksis Bydelslagenes økonomi.

Ny tekst:
§ 7.3 a) Den andelen av medlemskontingenten som tilfaller fylkeslaget øremerkes 
til
bydelslagenes aktiviteter.
§ 7.3 b) Bydelslagene må ha innlevert godkjent årsmelding og regnskap for 
foregående år, samt budsjett og aktivitetsplan for inneværende år for å gjøre krav 
på disse midlene. Lag som ikke oppfyller dette kravet kan søke fylkeslaget om 
midler fortløpende. Utbetalingen kan skje enten ved at:
1. bydelslaget oppretter egen konto og får midlene utbetalt kort tid etter at 
utbetalingen fra sentralt har funnet sted, eller
2. fylkeslaget administrerer midlene og betaler regninger på vegne av bydelslaget.
§ 7.3 c) Medlemsinntekter som ikke er utbetalt kan omdisponeres til fylkeslaget 
ved behov, dersom laget ikke selv planlegger å bruke alle midlene. En slik 
omdisponering krever samtykke fra bydelslagets leder.

• Votering:     Vedtatt

Forslag 5:
Styret innstiller på valgkomité, i stedet for at nominasjonskomiteen skal gjøre det.
Sette inn innstilling til nominasjonskomité i valgkomiteens mandat.
Stryke innstilling på landsmøtedelegater fra valgkomiteens mandat.
Det spesifiseres at innstillingen skal sendes ut med endelig innkalling til årsmøtet.

• Votering:     Falt

Gammel tekst:

§ 8.1 Årsmøtet velger en valgkomité, etter innstilling fra nominasjonskomiteen.
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Valgkomiteen skal fremme forslag til styre, landsmøtedelegater og statsautorisert 
revisor overfor neste års årsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i 
det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til 
valgkomiteen. Innstilling skal fremmes minst tre uker før hvert ordinære årsmøte.

Forslag 6:
Endre første avsnitt så nominasjonskomité kun velges i mellomvalgsår.
Endre nominasjonskomiteens mandat så de utelukkende har ansvar for 
nominasjon, dvs. at de ikke innstiller på valgkomité.

• Votering:     Falt

Gammel tekst:
§ 8.3 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med minst 3 faste medlemmer og 
minst 2 varamedlemmer. I valgår kan dette valget begrenses til et suppleringsvalg. 
Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette 
valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister. De som stiller 
seg til disposisjon og påtar seg verv i nominasjonskomiteen kan ikke selv la seg 
nominere. Heller ikke ved å fratre sitt verv i nominasjonskomiteen. 
Nominasjonskomiteen skal legge frem sitt forslag senest fire uker før 
nominasjonsmøtet. De som er stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er 
registrerte medlemmer som har betalt kontingent senest to uker før selve møtet. 
Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite 
overfor årsmøtet. Forslaget skal oversendes til styret senest to uker før årsmøtet 
avholdes.

Forslag 7: Opprette en ny §8.4 om programkomité.

• Votering:     Vedtatt

Ny tekst:
§ 8.4 I året før lokalvalg skal årsmøtet opprette en programkomité. Komiteen skal 
fremme forslag til lokalpolitisk program som behandles av neste årsmøte. Det skal 
etterstrebes en åpenprogramprosess som inkluderer medlemmer og bydelslag. 
De som stiller seg bak helheten i vedtektene.
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• Votering     over alle vedtektene samlet: Vedtektene i sin helhet ble vedtatt

Presentasjon av mandat for programkomiteen v/Lars Erik Mangset
Det er fremmet et ønske om en egen valgkomite: Mandatet Står i sakskartet. 
Programkomiteen må rapportere til oslostyret. Oslostyret kan oppnevne nye 
medlemmer.

• Votering over mandatet til programkomiteen: Vedtatt

Delegatordeling, Innledning
V/Elsa Britt Enger
Forslag fremmet av Sindre Buchanan: Overføre en delegatplass fra 
lokallagsinitiativet til grønn ungdom.

• Votering:     Vedtatt
Forslag fremmet av Sindre Buchanan: Overføre to delegater fra bystyregruppa til 
fylkesstyret.

• Votering:     Falt

Hilsningstale v/ talskvinne Hanna E. Marcussen
Innstilling til nytt styre.
V/ Liv Derås Bjørnstad:

• Valg av leder og nestledere:     
Leder Harald Nissen: Valgt
Nestleder: Kristine Schøyen Berdal: Valgt
Nestleder: Torkil Vederhus: Valgt

• Øvrige medlemmer: Valgt ved akklamasjon:
Styremedlem: Elsa-Britt Enger
Styremedlem: Julie Ness
Styremedlem: Stig Rygh-Johansen
Styremeldem: Solveig Arnesen

Varamedlemmer:
Benkeforslag til varaplass nr. 1. Vegard Setrom går inn i stedet for Patrik Sahlstrøm 
(foreslått av nr.89)
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• Votering: Vegard Setrom ble valgt

Varamedlemmer valgt ved akklamasjon, samt 1. vara
1. Vegard Setrom

2. Einy     Langmoen     
    

3. Kristian     Normand
    

4. Carl     Håkon Samuelsen

• Votering over styrets mandat til å internkonstituere kasserer: Vedtatt

Valg av nominasjonskomite:
Innstilling ved Liv Bjørnstad Derås:
Leder: Une Aina Bastholm
Medlem: Maiken McCormick
Medlem: Sindre Buchanan
Medlem: Hans A. Borgen
Medlem: Veslemøy Waag
Medlem: Knut Falk Qvigstad

• Votering i blokk: De er valgt

Valg av programkomite:
Innstilling ved Lars Erik Mangset:
Leder: Vidar Hillesland
Medlem: Lillian Bredal Eriksen
Medlem: Helene Gallis
Medlem: Joakim Eriksen Skajaa
Medlem: Marion Godsager Tveter
Medlem: Kristine Schøyen Berdal
Medlem: Eivind Trædal

Helene Gallis har trukket sitt kandidatur.
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• Votering: Øvrige medlemmer valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomité:
Innstilling ved Siv Endresen:
Informerer om at Liv Derås Bjørnstad har trukket seg som varakandidat. Kristian 
Vea kommer inn som varakandidat i stedet.

Medlem: Kristin Myrvang Gjørv
Medlem: Hans A. Borgen
Medlem: Lillian Bredal Eriksen
Vara: Kristian Vea
Vara: Hulda Holtvedt (GU)

• Votering:     Valgt ved akklamasjon

11.03.2014

    

    Kristian Normand Øyvind Elgstøen
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