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SAK 3 – VEDTEKTSENDRINGER 
 
Fylkesstyret har i løpet av de to siste årene sett at vedtektene er utdaterte og uklare 
på en rekke punkter. De er utdaterte fordi Oslo MDG har vokst ekstremt mye de siste 
årene og den organisasjonen vedtektene beskriver eksisterer i noe grad ikke lengre. 
Videre er en organisasjon en flyktig enhet som utvikler seg, og det vil alltid utvikle 
seg en partikultur som spriker fra vedtektene. I slike tilfeller er det normalt å 
oppdatere vedtektene til dagens praksis, da praksis ofte er bedre enn vedtektene. 
Dette er en av grunnene til at det er mange forslag til vedtektene i år.  
 
For å få en best mulig debatt som tar minst mulig tid (vi vil tross alt bruke mest tid 
på å diskutere politikk) har fylkesstyret delt opp forslagene i fire forskjellige 
kategorier. På denne måten løfter vi de viktige debattene hvor det er en reell 
uenighet og hvor ting endres, og unngår mye debatt på forslag som i hovedsak 
innebærer små endringer, oppdatering av vedtektene til dagens praksis, 
presiseringer eller oppklaring av uklarheter.  
 
Alle forslag som er innsendt har fått et forlsagsnummer (fra 1-54). Disse er så 
gruppert etter hvor viktig det er for Årsmøtet å få debattert dem. Forslagene er delt 
opp i fire typer debatter: 
 
A= Åpen debatt avgrenset til 30 minutter 
B= Begrenset debatt fremlegg; en for og en imot 
C= Direkte til votering 
D= Forslag trekt av forslagstiller 
 
Før debatten starter vil det bli åpnet for forslag om å endre hvilken type debatt det 
er. Det er ikke anledning til å komme med endringsforslag til 
vedtektsendingsforslagene, da frist for forslag til vedtektene er fire uker før møtet 
(jmf §3.4 i vedtektene). Det vil være anledning til å be om delt votering på 
forslagene, det vil si at man voterer over deler av forslaget separat. 
 
Forslag som er trukket av forslagsstiller er innstilt som avvist av fylkesstyret. Dersom 
det er forslag i D-kategorien man ønsker votering over må det enkelte forslaget 
opprettholdes av en delegat på årsmøtet. 
 
Forklaring til forslagstype: 
Forslagene som er fremmet til vedtektene er enten tillegg, endring eller 
strykning. Et tilleggsforslag innebærer en fullstendig ny tekst. Et endrinsgforslag er 
et forslag som endrer på dagens paragraf. Et strykningsforslag innebærer en 
strykning av deler av teksten i en paragraf eller en hel paragraf. Dette er markert i 
teksten.  
 
Gjennom dokumentet har vi prøvd å være konsekvente med å markere 
Endringsforslag i bold, tillegg med understrekning. I de tilfellene det er naturlig å 
illustrere strykningsforslag blir det markert med gjennomstrykning.  
 
Under følger fylkesstyrets redegjørelse i de ulike debattene.  
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A-DEBATTER: 
A1 - Forslag om partibidrag (Forslag 1 - totalt 30 minutter) 
Partiet har vokst og vi har gjennomført tidenes valg. Det innebærer at vi nå har flere 
heltidspolitikere, og i forlengelse av dette har det kommet inn forslag om partibidrag. 
Det finnes gode argumenter for og imot partibidrag som blir gjengitt under, men 
styret innstiller på at det innføres en generell bestemmelse om anledning til å kreve 
partibidrag. Det vil si at størrelsen på partibidrag vil bli behandlet i en separat sak på 
Årsmøtet.  
 
Argumenter for partibidrag:  
 
Pengene vi får inn fra en partiskatt kan gjøre det mulig å ansette eller frikjøpe folk 
som kan jobbe med det partiet trenger til en hver tid, dette vil gjøre det mulig å 
bruke mer tid på å utvikle og fremme politikk. Vi er et forbrukskritisk parti, og dette 
sender et viktig signal om at De Grønne er mot høye lønninger.  
 
Argumenter mot partibidrag:  

Det er et inngrep i den private sfæren når man gir så sterke føringer for hva som er 
akseptabelt og forventet med hensyn til lønn og pengebidrag til partiet. Våre 
heltidspolitikere fortjener forutsigbar lønn, og bør har akkurat samme godtgjørelse 
som sine kollegaer. Flere av byrådssekretærene gikk ned i lønn når de tok jobben på 
rådhuset. Selv om mange mener det er nødvendig med forbruksreduksjon, må vi 
likevel la det være opp til hver enkelt å finne de riktige svarene på hvordan. 
 

A2 - Forslag om representantskap (Forslag 3-8 - totalt 30 
minutter) 
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt en resolusjon som sa noe om hvem som skulle 
forhandle etter valget og hvordan forhandlingsresultatet skulle forankres. Det som 
ble foreslått var et representantskap bestående av fylkesstyret, 
bystyrerepresentanter, en fra hvert lokallag samt representasjon fra Grønn Ungdom 
og Grønne Studenter. Vi har etter forhandlingene gjennomført 
representanskapsmøter og fått gode tilbakemeldinger på dette. Derfor ønsker vi å 
vedtektsfeste representantskap som et formelt organ i Oslo MDG. Forslagene i denne 
debatten er delt opp i: a) sammensetning, b) formål, c) formaliteter. 
 
 

A. Sammensetning (forslag 3 og 4) 
Formålet med representantskap er å skape en arena hvor våre 
stortingsrepresentanter, byråder, bystyremedlemmer, fylkeslag, lokallag og 
sideorganisasjoner kan debattere politikk og organisasjon. Flertallet av fylkesstyret, 
alle utenom Stig Rygh-Johansen, har innstilt på en modell som gir totalt sett 51 
representanter. Dette mener vi er en størrelse som avveier mange hensyn.  

1. God representasjon fra lokallagene. Forslaget som er innstilt vedtatt av 
fylkesstyret innbærer at lokallagene til en hver tid skal ha minst 2/3 av 
medlemmene i representantskapet.  

2. Økt representativitet og ansvarliggjøring. Med en begrenset størrelse vil 
medlemmene i større grad føle seg forpliktet til å delta. Videre vil økt 
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deltakelse føre til økt eierskap og forhåpentligvis en ansvarliggjøring av 
medlemmene.  

3. Vi ønsker et representantskap der alle medlemmene har god anledning til å 
delta i debatten. Jo flere medlemmer, jo mindre taletid per medlem.  

 
B. Formål (forslag 5 og 6) 

Styret har innstilt på at representantskapet skal ha en formålsparagraf. Denne sier 
noe om hvilken rolle representantskapet har i organisasjonen. Her er det to forslag, 
hvorav styret har valgt å innstille på forslag 5, som er en generell formulering som 
angir Representantskapets rolle uten å detaljstyre. Videre ønsker vi ikke å flytte 
viktige vedtak som vedtak av kommunevalgsprogram fra Årsmøtet.  
 

C. Formaliteter (forslag 7 og 8) 
Det er alltid kjekt å ha noen bestemmelser om hvordan ting skal gå for seg. Her har 
styret tatt utgangspunkt i forslaget fra Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen og 
justert det. Justeringer i forslag 7: 

1. Fylkesstyret ønsker ikke å innstille i saker til representantskapet. Dette fordi 
styret ønsker en runde med saksbehandling som gjør at saker og forslag skal 
debatteres i flere fora før endelig vedtak fattes.  

2. Vi ønsker å sette vedtektsdyktigheten til 2/3 av medlemmene. (Dette må sees 
i sammenheng med at forslag 2 til Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen åpner 
opp for representantskap med opp til 105 medlemmer).  

3. Vi har lagt lista for å innkalle til representantskapsmøte på at 1/5 av 
medlemmene krever det (det vil si medlemmene av representantskapet og 
ikke medlemmene av Oslo MDG). 

4. Vi ønsker at alle representantskapsmøter i utgangspunktet er åpne for alle 
medlemmer av Oslo MDG.  

5. Vi synes presiseringen om at referent ikke har rettigheter er unødvendig.  
 

  



! 17!

B-DEBATTER: 
B1 - Styremodell (forslag 9) 
Dagens paragrafer om styresammensetning er uoversiktlige, og innbyr til uklarheter. 
For eksempel er det i dagens vedtekter ikke klart om Grønn Ungdom er en del av 
styret eller ikke. Fylkesstyret innstiller på at styret utvides med en person i henhold 
til dagens praksis (som har vært å betrakte Grønn Ungdom som en del av styret). 
Den ekstra styreplassen innebærer at bystyrets gruppleder møter med fulle 
rettigheter på styremøtene. Dette mener vi er viktig for å sikre godt samarbeid 
mellom fylkeslaget og bystyregruppa. 
 
I forslaget legger vi opp til at GU og gruppeleder har personlig vara. Dette er fordi 
disse medlemmene av styret har viktige perspektiver og kunnskaper som ikke kan 
erstattes av vanlige varaer.  
 
Dagens vedtekter åpner for muligheten til både leder+nestleder, leder+nestledere 
og talspersoner som ledelsesmodell. Fylkesstyret mener at dersom ledelsesmodell 
skal endres er dette noe et årsmøte bør vedta og ikke gjennom en innstilling fra 
valgkomiteen.  
 
 

B2 - Årsmøte (forslag 10) 
Det er i dag ulike bestemmelser for hvem som regnes som medlemmer av Oslo MDG 
i de nasjonale vedtektene og våre vedtekter. Kontrollkomiteen har uttalt at dersom 
det er forskjell i vedtektene er det de nasjonale som gjelder. Ettersom 
medlemsskapsparagrafen er noe som endres på Landsmøtet kan det være greit å ha 
en bestemmelse som viser til de nasjonale vedtektene.  

B3 - Nominasjonskomite 
Bestemmelsene om nominasjonskomiteen er uklare og ufullstendige. Fylkesstyret har 
derfor fremmet et omfattende forslag til endring. 

1. Sammensetning (forslag 11 og 12) 
Det er kommet inn to forslag om sammensetning til nominasjonskomite. Dagens 
vedtekter sier at det skal være minst 3 medlemmer og 2 varaer. Vi mener det er for 
lite. Fylkesstyret har innstilt på et forslag med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
Vi mener dette er en passende størrelse for å sikre et godt samarbeid. Videre har vi 
valgt å legge til en bestemmelse om at inget lokallag skal ha mer enn en 
representant i nominasjonskomiteen. Vi har valgt å innstille på at forslaget fra Hanna 
Marcussen avvises da vi mener at en så stor nominasjonskomite kan bli for stor.  
 
2. Valgperiode (forslag 13) 
I dagens vedtekter er det lagt opp til at nominasjonskomiteen velges for to år av 
gangen, men da i mellomvalgsår. Vi ønsker at nominasjonskomiteen velges i valgår, 
slik at de kan bruke første året til å bli kjent med hverandre og lære 
nominasjonskomite-arbeid gjennom å innstille på ny valgkomite. I tillegg vil en slik 
valgperiode gjøre det mulig å starte arbeidet med å sette sammen en liste på et 
tidligere tidspunkt.  
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3. Generelle bestemmelser (forslag 14) 
Vi ønsker å ha en rekke generelle bestemmelser. Her er det få realitetsendringer fra 
dagens vedtekter, men vi har valgt å sette det opp med egne paragrafer i egne 
avsnitt slik at det blir litt mer oversiktlig.  
 
I dette forslaget har vi foreslått bestemmelser for nominasjonsmøtet som per dags 
dato ikke er regulert i vedtektene.  

B4 - Ekstraordinært årsmøte (forslag 15) 
Dagens bestemmelse om ekstraordinært årsmøte er for liberal, ettersom 
organisasjonen har vokst såpass mye som den har. Vi bør ha en bestemmelse som 
med rimelighet gir alle medlemmene anledning til å møte på møtet, samt at 
sakspapirer blir produsert og omdelt til alle medlemmene innen rimlige tidsfrister.  

B5 - Valgbarhet (tidsbegrensning) (forslag 16 og 17) 
Det er kommet inn to forslag om begrensing av valgbarhet. Forslagene innebærer at 
ingen kan sitte i henholdsvis styret og valgkomiteen sammenhengende i mer enn 
fem perioder. Fylkesstyret har innstilt på at forslagene avvises da vi mener at 
årsmøtet bør ha størst mulig valgfrihet og at valget av de beste kandidatene ikke bør 
innskrenkes av vedtektene.  
 

B6 - Valgbarhet (fylkesstyrets ledelse) (forslag 18) 
Det er fremmet forslag om at fylketsstyrets leder og nestledere fortrinnsvis ikke bør 
være heltidspolitikere. Styrets flertall har innstilt på at forslaget avvises da vi mener 
at årsmøtet bør ha størst mulig valgfrihet i forhold til hvem som bør bli leder, og at 
dette ikke bør innskrenkes av vedtektene. 
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C-DEBATTER: 
I denne delen av vedtektsendringene finnes forslag som fylkesstyret anser som lite 
kontroversielle. Mange kommer som et resultat av et oppryddingsarbeid. På grunn av 
mange forslag, kommer ikke alle forslagene til å bli kommentert eller nevnt i denne 
redegjørelsen men alle forslag er begrunnet i selve forslaget.  
 
Oppryddingsarbeidet har tatt sikte på å gjøre vedtektene mer oversiktlige. Dette 
innebærer: 

1. innstramminger på tidsfrister som følge av at de nasjonale vedtektene er 
endret (forslag 19).  

2. at §4.4 utelukkende sier noe om hvordan vi gjennomfører valg. Her 
oppdateres vedtektene til hvordan valgene har blitt gjennomført de seneste 
årene. Her kan det også presiseres at dagens vedtekter er uklare på hvordan 
man skal gjennomføre valg dersom det er motkandidater der valget 
gjennomføres i blokk. Dette gjelder forslag 22 og 23.  

3. Opprydding i omtalen av Oslo MDGs styre og komiteer. I dag står det om 
styrets sammensetning i både §4.4, §6.2 og §6.8. Dette er uoversiktlig. 
Derfor foreslås alt om styrets sammensetning flyttet til §6. Videre foreslår vi 
at det blir egne avsnitt for Valgkomite, Nominasjonskomite og Programkomite 
slik at det går an å dele opp alle kravene til disse i flere paragrafer. Dette gjør 
vedtektene mer oversiktlige.  

4. Oppdatering til dagens praksis. Dette gjelder blant annet forslag 20.  
5. Opprydding i tidsfrister for når valgkomiteen og nominasjonskomiteens arbeid 

skal være ferdig. I dag følger de ikke sakspapirfristene og de er ikke logiske.  
 
Oppryddingsarbeidet som tar sikte på å fjerne uklarheter: 

1. uklarheter rundt valgperioder. Dette er nå foreslått regulert enkeltvis (dvs en 
paragraf hver for styret, valgkomiteen, nominasjonskomiteen og 
programkomiteen).  

2. uklarheter rundt suppleringsvalg. Dagens vedtekter sier ingenting om hvem 
som kan gjennomføre suppleringsvalg og hvem som skal innstille. Vi mener 
det er riktig at representantskapet gjennomfører suppleringsvalg etter 
innstilling fra enten nominasjonskomiteen eller valgkomiteen (samme 
forberedende komite som til årsmøtet).  

D-DEBATTER: 
Disse forslagene har blitt fremmet og så trukket av forslagsstiller. Ettersom de er 
omdelt i forkant må de sendes ut med sakspapirene, men ettersom de er trukket vil 
forslagene ikke bli votert over. Dersom du ønsker å votere over et eller flere av disse 
er det mulig å opprettholde forslaget.  
 
Alle D-forslag er innstilt avvist fra fylkesstyret.  
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ALLE ENDRINGSFORSLAG 

A-DEBATTER: 

A1: PARTIBIDRAG: 
 
Forslag 1:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen tekst) 

Ny tekst: 
§ x. Partibidrag 
Årsmøtet kan velge å innføre en ordning hvor man ber medlemmer i politiske stillinger og 
honorerte verv på vegne av Oslo MDG om partibidrag. Bestemmelser for partibidrag vedtas 
særskilt av årsmøtet med 2/3 flertall.  

Begrunnelse:  
Fylkesstyret anbefaler at vi innfører en bestemmelse om partibidrag på Årsmøtet, men at 
dette behandles som særskilt sak.  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 

Forslag 2: trukket fra forslagsstiller og ikke omdelt.  
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A2: REPRESENTANTSKAP 
Forslag 3 (SAMMENSETNING): 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x Representantskap 
§ x.2 Oslo representantskaps faste medlemmer:  

• medlemmer av fylkesstyret 
• stortingsrepresentanter 
• byråder 
• bystyregruppa (valgte representanter) 
• 30 representanter valgt av lokallagene, etter antall betalende medlemmer. Hvert 

lokallag skal ha minst en representant.  
• tre representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
• en representant fra Oslo Grønne Studenter 

 
A. 1 grunnmedlem for hvert bydelslag. Resterende medlemmer fordeles på bydelslagene etter 
utregningsmetoden “den modifiserte Sainte-Laguës metode” med 1,4 som første delingstall. 
Fordelingen oppdateres i januar hvert år, og baseres på antall betalende medlemmer pr 
31/12.  
B. Representanter fra lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne Studenter skal til 
sammen utgjøre minimum 2/3 av det samlede representantskapet. Ved stor vekst i antall 
folkevalgte kan tallet på representanter for lokallagene, Oslo Grønn Ungdom og Oslo Grønne 
Studenter økes for å sikre god balanse mellom medlemmer, politikere og organisatoriske 
representanter, så sant prosentfordelingen ivaretas. 

Begrunnelse: 
Vi har hatt gode erfaringer med representantskapet i 2015, og ønsker derfor å videreføre 
representantskapet, så spørsmålet er dermed hvilken type sammensetning vi skal ha. Totalt 
antall stemmeberettigede blir 51. 
 
Sainte-Laguës sikrer forholdsmessig fordeling av vervene og ivaretar mindre lokallags 
deltakelse. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslaget vedtas.  
Fylkesstyrets mindretall ved Stig Rygh-Johansen innstiller på at forslaget avvises.  
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Forslag 4 (SAMMENSETNING):: 

Forslagsstiller: Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§x.2 Medlemmer av representantskapet 
Representantskapet har medlemmer fra det politiske og det organisatoriske leddet samt 
medlemsmassen i fylket. Alle medlemmer i representantskapet kan fremme saker til 
behandling i representantskapet og har fulle rettigheter under representantskapsmøtene. 
 
Medlemsmassen i fylket har 60 representanter i representantskapet, som fordeles pr lokallag 
etter følgende nøkkel:  

A. 1 grunnmedlem for hvert bydelslag. Resterende medlemmer fordeles på 
bydelslagene etter utregningsmetoden “den modifiserte Sainte-Laguës metode”, som 
sikrer forholdsmessig fordeling av vervene og ivaretar mindre lokallags deltakelse. 
Fordelingen oppdateres i januar hvert år, og baseres på antall betalende medlemmer 
pr 1/1.  
B. Antall representanter fra medlemsmassen skal være minimum 60% av det samlede 
representantskapet. Ved stor vekst i antall folkevalgte kan tallet på representanter for 
medlemsmassen økes fra 60, for å sikre god balanse mellom medlemmer, politikere 
og organisatoriske representanter, så sant prosentfordelingen ivaretas.. 

 
I tillegg kommer de følgende politiske representantene for Oslo MDG som medlemmer:  

C. Folkevalgte bystyrerepresentanter og bydelsutvalgsrepresentanter 
D. Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 
E. Byråder og byrådssekretærer 
F. Faste medlemmer i fylkesstyret 
G. 3 representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
H. 1 representant fra Oslo Grønne Studenter 
I. Eventuell organisasjons- eller regionsekretær 

 
Lokallagsstyrene, GU og GS står fritt til å utnevne sitt lags medlemmer i representantskapet. 
Disse representantskapsvervene kan være årsmøteutnevnt og med varighet fram til neste 
årsmøte i lokallaget. Styret i laget i kan også utnevne representanter fra møte til møte. 
 
Lokallag, GU og GS velger inntil fire nummererte vararepresentanter hver. Varamedlemmer til 
fylkesstyret, stortinget, bystyret og bydelsutvalgene er varamedlemmer til representantskapet 
for de faste medlemmene i sin gruppe. Byråder, byrådssekretærer og regjeringsmedlemmer 
har ikke vara.   

Begrunnelse:  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslaget avvises.  
 
Fylkesstyrets mindretall ved Stig Rygh-Johansen innstiller på at forslaget vedtas.  
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Forslag 5 (FORMÅL): 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§x.1 Formål 
Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom 
årsmøtene. Hovedfunksjonen er å være et organisatorisk og politisk ledd som sikrer 
Miljøpartiet De Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati. 
 

Begrunnelse:  
Fylkesstyret mener at det som foreslås av Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen dekkes av 
denne formuleringen, og at det ikke er nødvendig å spesifisere nærmere. 
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 6 (FORMÅL): 

Forslagsstiller: Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 

§x Representantskap 
§x.1 Formål 
Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom 
årsmøtene. Hovedfunksjonen er å være et organisatorisk og politisk ledd som sikrer 
Miljøpartiet De Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati. 
  
Representantskapet er ansvarlige for  

A. Å fatte beslutninger i prinsipielle spørsmål og behandle andre organers gjennomføring 
av vedtatte programmer og retningslinjer som måtte oppstå i perioden mellom 
årsmøtene 

B. Å behandle saker som settes på sakskartet av fylkesstyret eller andre 
representantskapsmedlemmer.  

C. Å behandle og ta initiativ i sentrale politiske og organisasjonsmessige spørsmål, samt 
vedta kommunevalgprogram og behandle utkast til Stortingsvalgprogram. 

D. Å behandle resolusjoner, spørsmål og forslag til uttalelser.  
E. Å gjennomføre nominasjon for kommune- og stortingsvalg. 
F. Å avgjøre tvistemål. Representantskapets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet. 
G. Å eventuelt delegere saker til videre behandling til fylkesstyret 

 
Representantskapet kan ikke gjøre endringer i fylkeslagets vedtekter. 

Begrunnelse:  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Avvises 
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Forslag 7 (FORMALITETER): 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x.3 Formaliteter og møtegjennomføring 
A. Det skal avholdes minimum 4 ordinære representantskapsmøter pr år.   
B. Møteinnkalling sendes ut 3 uker i forkant.  
C. Representantskapet er vedtaksdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.  
D. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan dermed gi andre møte-, 
tale- og forslagsrett på møtene. Dersom ikke annet blir bestemt, avgjøres sakene med simpelt 
flertall. 
E. Det skal innkalles til representantskapsmøte om minimum tre lokallag eller 1/5 av 
representantene krever det. 
F. Representantskapet kan med ⅔ flertall vedta å behandle en sak selv om den ikke står 
på den utsendte sakslisten, om saken fremlegges skriftlig til alle møtedeltakere ved 
møtestart. 
G. Representantskapsmøtene er i utgangspunktet åpne for alle Oslo MDGs medlemmer.  
H. Fylkesstyret er ansvarlig for å forberede møtene, sende innkallinger og sakspapirer 
samt sørge for å utnevne ordstyrer og referent.  

Begrunnelse:  
Kjekt å ha.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 8 (FORMALITETER): 

Forslagsstiller: Helene Gallis og Stig Rygh-Johansen 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x.3 Formaliteter og møtegjennomføring 
A. Det skal avholdes minimum 4 ordinære representantskapsmøter pr år.   
B. Møteinnkalling sendes ut 3 uker i forkant. Fylkesstyret skal normalt innstille i saker 
som skal behandles i representantskapet. 
C. Representantskapet er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. 
D. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan dermed gi andre møte-, 
tale-, forslags- og stemmerett på møtene. Dersom ikke annet blir bestemt, avgjøres sakene 
med simpelt flertall. 
E. Det kan innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte om minimum tre lokallag 
eller ti medlemmer av representantskapet krever det. Ved ekstraordinære møter kan det 
gjøres unntak for frist for møteinnkalling.  
F. Representantskapet kan med ⅔ flertall vedta å behandle en sak selv om den ikke står 
på den utsendte sakslisten, om saken fremlegges skriftlig til alle møtedeltakere ved 
møtestart. 
G. Representantskapet kan vedta å avholde åpne møter, for eksempel i forbindelse med 
nominasjoner. 
H. Fylkesstyret er ansvarlig for å forberede møtene, sende innkallinger og sakspapirer 
samt sørge for å utnevne ordstyrer og referent. En eventuell ekstern referent har ikke 
forslags-, tale- og stemmerett. 

Begrunnelse:  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Avvises.  

 

  



! 27!

B-DEBATTER (ETT INNLEGG FOR OG ETT IMOT) 

B1: STYREMODELL 
Forslag 9:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4 Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte 
varamedlemmer. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta 
at det i stedet for leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges 
talspersoner, skal disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det 
totale antallet styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet 
er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. 
 

Ny tekst: 
§ 4.4  
Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer. 
Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta at det i stedet for 
leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges talspersoner, skal 
disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det totale antallet 
styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 
Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har 
møte-, tale- og forslagsrett.  

• leder og to nestledere 
• fire ordinære styremedlemmer 
• bystyrets gruppeleder, med personlig vara 
• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara 
• fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge 
• en observatør fra Grønne studenter  

 
Styret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmene (vedtas) er til stede, og møtet er 
innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. Styremøtene er åpne for alle medlemmer.  
 

Begrunnelse: 
En del av et større oppryddingsarbeid. Det som er skrevet i §4.4 er kronglete og upresist 
skrevet. Videre er det mer oversiktlig å ha styrets sammensetning i §6 hvor det står om 
styrets arbeid og sammensetning.  
 
Styret har sett behov for å utvide ledelsen på en permanent basis. Derfor foreslår vi at det 
skal velges en leder og to nestledere. Videre skaper det usikkerhet hvert år hvorvidt man skal 
ha leder/nestleder(e) eller talspersonmodellen. Derfor legger styret opp til at årsmøtet skal ta 
et bevisst valg gjennom å endre vedtektene dersom vi skal innføre talspersonmodellen.  
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Videre foreslår vi å få gruppeleder i bystyret inn i fylkesstyret på permanent basis, noe vi 
mener er viktig for å sikre godt samarbeid mellom partiorganisasjonen og de folkevalgte. 
 
Dette forslaget må sees i sammenheng med forslag 25 og 27 (C-debatter) som fjerner 
dagens bestemmelser om GU og gruppeleder.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 

B2: ÅRSMØTET 
 
Forslag 10: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring - B 

Gammel tekst: 
§ 3.2 Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er 
registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Oslo MDGs 
medlemsregister. 

Ny tekst: 
§ 3.2 Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som regnes 
som medlemmer av partiet etter de nasjonale vedtektene og som er registert i Oslo MDGs 
medlemsregister eller i medlemsregisteret til Oslo GU og Oslo GS.  
 

Begrunnelse: 
Det er ikke nødvendig å ha ulike bestemmelser for hva som regnes som medlemmer i Oslo 
MDG enn nasjonalt.  
 

Innstilling fra fylkesstyret: Vedtas 
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B3: NOMINASJONSKOMITE 
Forslag 11 (SAMMENSETNING):  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring - C 

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.  
 

Ny tekst: 
§ 9 Nominasjonskomite 
§ 9.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. To medlemmer kan ikke komme fra samme 
lokallag.  

Begrunnelse: 
Vi mener at dagens nominasjonskomite er for liten og foreslår å øke størrelsen. I tillegg 
ønsker vi å ta inn en bestemmelse som sikrer geografisk spredning i nominasjonskomiteen.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
Forslag 12 (SAMMENSETNING): 

Forslagsstiller: Hanna E. Marcussen 

Forslagstype: Endring - B 

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.  

Ny tekst: 
§ 9.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite som består av en navngitt representant, uten 
vararepresentant, fra hvert bydelslag, én fra Oslo GU, én fra Oslo GS og to fra fylkesstyret. 

Begrunnelse:  
En nominasjonskomité bør være bredt sammensatt for å sikre at komiteens listeforslag er 
forankret godt i hele fylkesorganisasjonen. Forslaget er basert på Oslo SVs vedtekter. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Avvises 
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Forslag 13 (VALGPERIODE NOMINASJONSKOMITE): 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning - B 

Gammel tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Valg av styre, valgkomite og, i mellomvalgsår, nominasjonskomité 

Ny tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Valg av styre, valgkomite og, i valgår, nominasjonskomité 

 

§ 9.3 Nominasjonskomiteen velges for to år av gangen og velges i valgår. I mellomvalgsår 
kan valget begrenses til et suppleringsvalg.  

Begrunnelse: 
Det har i år oppstått uklarhet om hvorvidt nominasjonskomiteen er valgt for ett eller to år av 
gangen. Vi ønsker å opprettholde en nominasjonskomite som er valgt for to år, men at den 
skal velges i valgår, slik at den kan starte arbeidet med nominasjonslister på et tidligere 
tidspunkt.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 14 (GENERELL BESTEMMELSE OM NOMINASJONSKOMITEEN):  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring - C 

Gammel tekst: 
§ 8.3 ... 
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 fire uker før årsmøtet avholdes. 
 

Ny tekst: 
§ 9 Nominasjonskomite 
[§ 9.1]  
 
[§ 9.2 ] 
 
§ 9.3 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.  
 
§ 9.4 Nominasjonskomiteen skal også fremme forslag til sammensetning av valgkomite 
overfor årsmøtet. Nominasjonskomiteens innstilling skal sendes ut med endelig innkalling til 
årsmøtet.  
 
§ 9.5 Nominasjonskomiteen skal sammen med fylkesstyret organisere nominasjonsmøte. 
Foreløpig innkalling sendes ut senest seks uker før nominasjonsmøtet, og endelig 
innkalling sendes ut senest fire uker før nominasjonsmøtet.  De som er 
stemmeberettigede på nominasjonsmøtet er registrerte medlemmer som har betalt 
kontingent senest to uker før selve møtet. 
 
§ 9.6 Dersom medlemmer av nominasjonskomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av 
valgperioden, suppleres nominasjonskomiteen av representantskapet etter innstilling fra 
valgkomiteen.  

Begrunnelse: 
Opprydding og presisering av gjeldende vedtekt og praksis.  
 
§9.6 er ny. Vi har ingen bestemmelser på hvordan nominasjonsmøtet skal organiseres, derfor 
fremmes det et forslag med minimumsfrister.  
 
§ 9.7 er ny, men det er praktisk å ha en bestemmelse om hvem som skal supplere 
nominasjon 

Innstilling fra fylkesstyret: Vedtas 
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B4: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Forslag 15: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endrings- og tilleggsforslag - B 

Gammel tekst: 
§ 5.3 Ekstraordinært årsmøte må innkalles med minst én ukers varsel.  
 

Ny tekst: 
§ 5.3 Ekstraordinært årsmøte må innkalles med minst tre ukers varsel. Endelig innkalling og 
sakspapirer skal sendes medlemmene senest to uker før møtet.  

Begrunnelse: 
Dette forslaget innebærer en innstramming av hvordan ekstraordinære årsmøter skal 
organiseres. For det første forlenges varslingstiden. Dette har både prinsipielle og praktiske 
årsaker. De prinsipielle går på at alle medlemmene skal ha informasjon i god nok tid til å ta 
stilling til hvorvidt de skal møte på det ekstraordinære årsmøtet. Med én ukes frist vil det 
være mange som rett og slett ikke har anledning til å møte fordi det er varslet for sent. Av 
praktiske årsaker kan man nevne at det er mye arbeid som går med i å organisere Årsmøter 
og den størrelsen vi har hatt på årsmøter de seneste par årene lar seg ikke organisere på så 
kort tid.  
 
I de opprinnelige vedtektene står det ikke noe om når endelig innkalling og sakspapir skal 
sendes ut. Det er normalt at dette er vedtektsfestet da alle medlemmene skal ha en mulighet 
til å bli opplyst om saken før møtet.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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B5: VALGBARHET (VALGKOMITE) 
Forslag 16: 

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Kristin Viko Rasmussen og Finn Dyrkorn 

Forslagstype: Tillegg - B 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
Ny §6.x - Valgbarhet 
Personer som har innehatt verv som medlem eller varamedlem i styret sammenhengende de 
siste fem periodene kan ikke gjenvelges til styret. 
Årsmøtet kan med 2/3 flertall dispensere fra denne bestemmelsen. 

Begrunnelse:  
Det er stor interesse for å ha tillitsverv i Oslo MDG. I år har valgkomiteen hatt kontakt med 
over 80 kandidater. Samtidig har det de siste årene vært en svært høy andel av 
styremedlemmene som ønsker gjenvalg. Den foreslåtte bestemmelsen har som formål å 
skape rom for at flere ulike mennesker får muligheten til å påta seg styreverv samtidig som 
man ivaretar kontinuitetshensyn. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslaget avvises.  
 
Fylkesstyrets mindretall ved Einy Langmoen innstiller på at forslaget vedtas.  
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Forslag 17: 

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Kristin Viko Rasmussen og Finn Dyrkorn 

Forslagstype: Tillegg - B 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
Ny §8.3 - Valgbarhet 
Personer som har innehatt verv som medlem eller varamedlem i valgkomiteen 
sammenhengende de siste fem periodene kan ikke gjenvelges til valgkomiteen. 
Årsmøtet kan med 2/3 flertall dispensere fra denne bestemmelsen. 

Begrunnelse:  
Det er stor interesse for å ha tillitsverv i Oslo MDG. I år har valgkomiteen hatt kontakt med 
over 80 kandidater. Samtidig har det de siste årene vært en svært høy andel av 
styremedlemmene som ønsker gjenvalg. Den foreslåtte bestemmelsen har som formål å 
skape rom for at flere ulike mennesker får muligheten til å påta seg styreverv samtidig som 
man ivaretar kontinuitetshensyn. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslaget avvises.  
 
Fylkesstyrets mindretall ved Einy Langmoen innstiller på at forslaget vedtas.  

 
 

B6 – VALGBARHET (FYLKESSTYRETS LEDELSE) 
Forslag 18: 

Forslagsstiller: Einy Langmoen 

Forslagstype: Tillegg - B 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ 6.x Leder og nestledere bør fortrinnsvis ikke være heltidspolitikere. 

Begrunnelse:  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Fylkesstyrets flertall innstiller på at forslaget avvises.  
 
Fylkesstyrets mindretall ved Einy Langmoen innstiller på at forslaget vedtas.  
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C-DEBATTER (DIREKTE VOTERING) 
Forslag 19: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel tekst: 
§ 3.1 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. 
 

Ny tekst: 
§ 3.1 Årsmøtet er Oslo MDGs øverste organ, og avholdes senest åtte uker før MDGs 
landsmøte. Styret skal sende førsteinnkalling med dato for årsmøtet til medlemmene med 
minst åtte ukers varsel. Endelig innkalling skal sendes ut med minst tre ukers varsel, og 
inneholde saksliste, årsmelding, godkjent regnskap, budsjett, valgkomiteens innstilling, samt 
eventuelle innsendte saker og forslag til vedtektsendringer. 

Begrunnelse: 
1. Bakgrunnen for at Årsmøtet skulle avholdes senest seks uker før Landsmøtet var at 

sakspapirfristen til LM var seks uker. Denne har nå blitt endret til åtte uker, så da er 
det hensiktsmessig å endre Oslo MDG sine vedtekter slik at ÅM er avholdt innen 
sakspapirfristen slik at saker kan oversendes fra ÅM til LM.  

2. For at lokallag og medlemmer skal ha god nok tid til å forberede seg til ÅM og 
organisere formøter er det hensiktsmessig med lengre sakspapirfrister.  

 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 20: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Valg av landsmøtedelegater 

 
§ 4.5 Årsmøtet kan delegere valget av landsmøtedelegater helt eller delvis til styret. 

Ny tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Fordelingsnøkkel for landsmøtedelegater 

 
§ 4.5 Årsmøtet kan delegere valget av landsmøtedelegater helt eller delvis til styret. 

Begrunnelse: 
Det har i de siste årene vist seg å være lite hensiktsmessig å velge delegater til LM på ÅM, 
blant annet fordi navene ikke er klare. De siste årene har praksis derfor vært at ÅM har 
vedtatt en fordelingsnøkkel og så velges delegatene senere av lokallag og fylkesstyret. Denne 
vedtektsendringen oppdaterer dermed vedtektene til dagens praksis. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
 

Forslag 21:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykningsforslag  

Gammel tekst: 
§ 4.3 Alle fylkeslagets tillitspersoner velges for ett år, frem til neste årsmøte. 

Ny tekst: (ingen) 

Begrunnelse:  
Det er i dagens vedtekter uklarhet hvorvidt nominasjonskomiteen er valgt for ett eller to år av 
gangen, noe denne bestemmelsen bidrar til. Vi har valgt å ha egen paragraf om valgperiode 
under hvert enklet organ, ettersom vi foreslår at både nominasjonskomiteen og 
programkomiteen skal velges for to år av gangen. Da blir denne bestemmelsen overflødig.  
 
Dette forslaget må sees i sammenheng med forslag 13, forslag 24 og forslag 37.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 22:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endringsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4  ... 
Dersom det er flere enn en leder-kandidat, eller to kandidater til talspersoner, avholdes 
skriftlig votering. I slike tilfeller må en kandidat få minst halvparten av stemmene for å bli 
valgt. Hvis dette ikke oppnås ved første votering, trekkes kandidaten med minst antall 
stemmer fra første votering ut – og det stemmes deretter om igjen. Prosedyren gjentas til 
vinnende kandidat har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Avholdende stemmer 
teller ikke. 
... 
 

Ny tekst: 
§4.4 Personvalg og votering 
Fylkesstyrets leder og nestleder(e), eller talspersoner, samt komiteledere velges 
ved særskilte valg og med absolutt flertall. Dersom absolutt flertall ikke oppnås 
ved første votering, trekkes kandidaten med minst antall stemmer fra første 
votering ut - og det stemmes deretter om igjen. Prosedyren gjentas til aboslutt 
flertatt er oppnådd.  
 

Begrunnelse:  
Del 1 av et oppryddingsarbeid om valg. Her spesifiseres det at også nestledervalget skal 
gjennomføres ved særskilt votering, samt at man skal ha særskilte voteringer på 
komitéledere. Dette har vært praksis de siste årene men ikke stått i vedtektene.  
 
Flertallskravet er satt til aboslutt flertall, som er et strengere flertallskrav enn det som står i 
de opprinnelige vedtektene. Dette fordi at dersom man skal lede fylkeslaget eller lede 
valgkomiteen, nominasjonskomiteen eller programkomiteen bør man ha støtte fra minst 
halvparten av organisasjonen.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 23:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endringsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4 ... 
Styremedlemmene velges i blokk. Dersom det er flere kandidater enn det er plasser avholdes 
skriftlig votering. Hver stemmeberettiget kan stemme på det antallet kandidater som det skal 
velges styremedlemmer. De kandidatene som får flest stemmer blir valgt. Dersom det er 
stemmelikhet mellom flere kandidater og ikke alle er valgt, avholdes det omvalg mellom 
disse. 
Varamedlemmer velges separat etter samme modell som styremedlemmer. 
 

Ny tekst: 
§4.4 Personvalg og votering 
... 
 
Styremedlemmer og komitémedlemmer velges i blokk. Det er anledning til å 
benke mot kandidater som er innstilt, og da velges de resterende medlemmene i 
blokk. Ved benking gjennomføres valget skriftlig og ved absolutt flertall.  
 
Varamedlemmer velges separat etter samme modell som styremedlemmer. 

Begrunnelse: 
Del 2 i oppryddingsarbeid om valg. Det har vært praksis at man benker mot enkeltkandidater, 
så derfor foreslås denne vedtekten oppdatert til dagens praksis. Vi foreslår at medlemmer 
skal velges ved absolutt flertall, da man bør ha støtte av mer enn halvparten de fremmøtte.   

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
Forslag 24:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret  

Forslagstype: Tilleggsforslag 

Gammel tekst: 
(ingen) 
 

Ny tekst: 
§6.x:  Fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer velges for ett år av gangen.  
 

Begrunnelse: 
I forslag 21 ble funksjonstiden fjernet fordi funksjonstiden til de ulike komiteene er ulik. 
Derfor må vi har inn funksjonstiden til styret et sted.  

Innstilling fra fylkesstyret: Vedtas 
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Forslag 25: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 6.2 Oslo Grønn Ungdom skal innkalles til alle styremøter, og møter med en representant 
med full tale-, forslags- og stemmerett. Oslo Grønne Studenter innkalles med full tale- og 
forslagsrett, uten stemmerett. 

Ny tekst: 
§ 6.2 Oslo Grønn Ungdom skal innkalles til alle styremøter, og møter med en representant 
med full tale-, forslags- og stemmerett. Oslo Grønne Studenter innkalles med full tale- og 
forslagsrett, uten stemmerett. 

Begrunnelse: 
I forslag 9 så tas GU inn i styret så da blir denne paragrafen overflødig.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
Forslag 26: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel tekst: 
§ 6.3 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å utføre sitt 
verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den vararepresentant som 
har det høyeste nummeret. Fratrer styremedlemmet før funksjonstidens utløp, sitter 
vararepresentanten ut den perioden som det fratrådte medlemmet skulle ha sittet. Blir 
styremedlemmet forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter 
den nye representanten så lenge behovet er til stede. 

Ny tekst: 
§ 6.3 Dersom medlemmer av styret fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres styret med den vararepresentant som har det høyeste nummeret. Ved 
behov suppleres styret/varalista av representantskapet etter innstilling fra 
valgkomiteen.  

Begrunnelse: 
Denne paragrafen er veldig upresis og kronglete skrevet i utgangspunktet. Det har i år vært 
forvirring om hvem som kan supplere styret og hvem som skal innstille i suppleringsvalget. 
Her legger vi suppleringsvalget til representantskapet ettersom det er fint å få forankret 
suppleringsvalget i et større organ enn styret.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 27: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 6.7 Gruppeleder i bystyregruppen tiltrer fylkesstyret i Oslo MDG med talerett. Dersom 
gruppeleder melder forfall, møter varamedlemmer til bystyre i samme rekkefølge som for 
bystyremøter. Maksimalt en tredjedel av fylkesstyremedlemmene kan samtidig være 
bystyrerepresentanter. Om grensen overskrides etter et lokalvalg, sitter representantene 
likevel i fylkesstyret ut fylkesstyreperioden. 

Ny tekst: 
§ 6.7 Gruppeleder i bystyregruppen tiltrer fylkesstyret i Oslo MDG med talerett. Dersom 
gruppeleder melder forfall, møter varamedlemmer til bystyre i samme rekkefølge som for 
bystyremøter. Maksimalt en tredjedel av fylkesstyremedlemmene kan samtidig være 
bystyrerepresentanter. Om grensen overskrides etter et lokalvalg, sitter representantene 
likevel i fylkesstyret ut fylkesstyreperioden. 

Begrunnelse: 
I forslag 9 så tas gruppeleder med vara inn i styret så da blir denne paragrafen overflødig.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
 

Forslag 28:  

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Kristin Viko Rasmussen og Finn Dyrkorn 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny § 6.8  
Ansatte i partiorganisasjonen Oslo MDG kan ikke samtidig sitte i fylkesstyret. Bestemmelsen 
er ikke til hinder for at styret kan velge å frikjøpe styremedlemmer. 

Begrunnelse: Styret i Oslo MDG har arbeidsgiveransvaret for stillinger i Oslo MDGs 
organisasjon. Det er en uheldig dobbeltrolle hvis noen innehar en slik stilling samtidig som de 
sitter i organet som som har ansvar for opprettelse/forlengelse av stillingshjemmel, lønn og 
øvrig arbeidsgiveransvar. Når denne situasjonen har oppstått har man tatt i bruk 
bestemmelsen om inhabilitet. Forslagstillerne mener imidlertid at dobbeltrollen er uheldig selv 
om man erklærer seg inhabil i den enkelte saken. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 29:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

§ 6.X 
Styret for Oslo MDG er et arbeidende styre. Ved konstituering av nytt Oslostyre defineres og 
konkretiseres områder og arbeidsoppgaver, til fordeling både blant faste medlemmer og 
varaer. Arbeidsområder og fordeling av disse skal ta utgangspunkt i gjeldende handlingsplan 
for Oslo MDG. 

Begrunnelse:  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 

Forslag 30: 

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Kristin Viko Rasmussen og Finn Dyrkorn 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
Ny § x.5 
Valgkomiteen og Nominasjonskomiteen skal sendes innkallinger, sakspapirer og referater for 
møtene i representantskapet, og har rett til å være til stede, men uten tale- og forslagsrett. 

Begrunnelse:  
For valgkomiteen og nominasjonskomiteen er det viktig å kunne følge interne prosesser i 
Oslo-partiet. Denne bestemmelsen vil sikre at disse organene får med seg når det avholdes 
møter, og at de kan være til stede, også dersom et møte skulle lukkes. Det er mulig at den 
foreslåtte formalitetsparagrafen til representantskapet (forslag 5)  gir denne retten til alle 
medlemmer i partiet, men den foreslåtte presiseringen i dette forslaget gjør dette 
ettertrykkelig i tillegg til å sikre at innkallinger, sakspapirer og referater blir oversendt uten at 
dette må etterspørres spesielt. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 31: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 7.2 Avsluttet og revisorgodkjentrevidert regnskap for foregående år skal legges frem for 
årsmøtet, sammen med budsjettforslag for inneværende og neste år. 

Ny tekst: 
§ 7.2 Avsluttet og revisorgodkjentrevidert regnskap for foregående år skal legges frem for 
årsmøtet, sammen med budsjettforslag for inneværende og neste år. 
 

Begrunnelse:  
Regnskapsbestemmelsen dekkes av §3.3. Styret innstiller på at vi ikke gjenvelger revisor. 
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 32: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 7.3 a) Den andelen av medlemskontingenten som tilfaller fylkeslaget fordeles likt mellom 
fylkeslaget på den ene siden og lokallagene på den andre. 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. 

Ny tekst: 
§ 7.3 a) Den andelen av medlemskontingenten som tilfaller fylkeslaget fordeles likt mellom 
fylkeslaget på den ene siden og lokallagene på den andre. 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. 

Begrunnelse:  
Er ikke nødvendig å ha dette i vedtektene fordi:  

1. Kontingentfordeling er allerede bestemt i nasjonale vedtekter. 
2. Vi ønsker at alle bydelslagene skal ha egne kontoer, detaljbestemmelser er 

unødvendige.  
3. Fylkeslaget har hverken kapasitet eller ønske om å kontrollere lokallagene jmf §7.3 

Innstilling fra fylkesstyret: Vedtas 
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Forslag 33:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel tekst: 
§ 8 Utvalg og komiteer 
§ 8.1 Årsmøtet velger en valgkomité, etter innstilling fra nominasjonskomiteen. 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 valgkomitéen. Innstilling skal fremmes minst tre uker før 
hvert ordinære årsmøte.  
 

Ny tekst: 
§ 8 Valgkomite  
§ 8.1 Årsmøtet velger en valgkomité, etter innstilling fra nominasjonskomiteen. Valgkomiteen 
skal fremme forslag til styre og nominasjonskomite overfor neste års årsmøte. Ingen av 
medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller 
varamedlemmer til valgkomitéen. Valgkomiteens innstilling skal sendes ut med 
endelig innkalling til årsmøtet.  
 
§ 8.2 ... 
 
§ 8.3 Valgkomiteen velges for ett år av gangen.  
 
§ 8.4 Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres valgkomiteen av representantskapet etter innstilling fra nominasjonskomiteen.  
 

Begrunnelse: 
Opprydding i bestemmelsen om valgkomiteen.  
 

Kjekt å ha. I tilleg fjernes bestemmelsen i forslag 24.  
 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 34:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ 8.2 Valgkomiteens sammensetning 
Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. To medlemmer kan ikke komme fra samme 
lokallag.  

Begrunnelse: 
Fylkesstyret innstiller på å utvide valgkomiteen for å sikre bredere representativitet. Videre vil 
det i enkelte år være mye arbeid, som det igjen kan være en fordel å fordele på flere.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
 
 

  



! 46!

Forslag 35:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel 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 
åpen programprosess som inkluderer medlemmer og bydelslag. De som stiller seg bak 
helheten i vedtektene. 
 

Ny tekst: 
 
§10 Programkomite 
§ 10.1 I stortingsvalgsår velger årsmøtet en programkomité etter innstilling fra valgkomiteen. 
Komiteen skal ha 10 faste medlemmer og en leder.  
 
§ 10.2 Programkomiteen har en mandatperiode på to år.  
 
§ 10.3 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag i to 
omganger. Første høring bør skje senest 6 måneder før årsmøtet, mens siste høring skal skje 
senest 3 måneder før årsmøtet. 
 
§ 10.4 Dersom medlemmer av programkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av perioden kan 
representantskapet supplere programkomiteen ved behov og etter innstilling fra 
valgkomiteen.  
 

Begrunnelse: 
Foreslår to høringsrunder med noen måneders mellomrom, slik flere partier opererer med 
(f.eks 1. høring ila. sommermåndene og 2. høring ila. høsten). Dette gir medlemmer 
anledning til å gi tilbakemelding i 2. høringsrunde på hvordan innspillene avgitt i den 1. 
høringsrunde har blitt håndtert og evt. innarbeidet før endelig forslag sendes ut. Dette var et 
savn i fjorårets programprosess som sannsynligvis kunne oppklart en del uklarheter, og spart 
oss for en så tidkrevende, omstendig og uoversiktelig programbehandling som på sist 
årsmøte. 

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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Forslag 36:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel tekst: 
§ 9.1 Styret i Oslo MDG skal arbeide for at det blir opprettet og opprettholdt aktive bydelslag. 

Ny tekst: 
§ 9.1 Styret i Oslo MDG skal arbeide for at det er aktive bydelslag i alle bydelene. 

Begrunnelse: 
Oppdatert bestemmelse ut i fra at vi har bydelslag i alle bydelene, dermed er behovet for å 
opprette nye overflødig.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 

 
 

Forslag 37:  

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Endring 

Gammel tekst: 
§ 11.1 Vedtektsendringer trer i kraft fra og med første virkedag etter årsmøtet.  

Ny tekst: 
§ 11.1 Vedtektsendringer trer i kraft fra og med første virkedag etter årsmøtet, med mindre 
Årsmøtet bestemmer noe annet. 

Begrunnelse:  
Dette er et vanlig unntak å ha i vedtektene. Det muliggjør å endre vedtektene slik at 
endringer kan tre i kraft på møtet. Dette kan være særlig nyttig for bestemmelser som 
omhandler valg og årsmøtet.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
Vedtas 
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D-DEBATTER (FORSLAG SOM ER TRUKKET FRA 
FORSLAGSSTILLER) 
Forslag 38: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 3.5 Styret skal sørge for forsvarlig arkivering av årsmeldinger, årsmøtereferater og 
regnskaper. Regnskapsbilag kan kasseres etter 10 år. 

Ny tekst: 
§ 3.5 Styret skal sørge for forsvarlig arkivering av årsmeldinger, årsmøtereferater og 
regnskaper. Regnskapsbilag kan kasseres etter 10 år. 

Begrunnelse: 
Dette står i vedtektene av pedagogiske årsaker, og det trenger ikke lengre å stå der. Dersom 
avsnittet strykes får det ingen praktiske konsekvenser da dette også er et lovkrav.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 

Forslag 39: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: 

Gammel tekst: 
§ 5.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av Oslo MDG eller minst 3 av bydelslagene krever 
det, har styret plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte. 

Ny tekst: 
§ 5.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av Oslo MDG eller minst 1/3 av bydelslagene 
krever det, har styret plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte. 

Begrunnelse: 
Denne bestemmelsen henger nok igjen fra da vi var mye mindre. Forslaget innebærer at p.t. 
minst 5 lokallag må kreve ekstraordniært årsmøte. Dette er et mye rimeligere krav all den tid 
det er en stor arbeidsbyrde og økonomisk utgift å organisere årsmøte.  
 
I tillegg er endringsforslaget utformet med et forholdstall som gjør bestemmelsen mer presis 
dersom antall lokallag skulle endre seg i fremtiden.  

Innstilling fra fylkesstyret: avvises 

 
Forslag 40:  

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 
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Gammel tekst: 
§ 4.4 Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte 
varamedlemmer. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta 
at det i stedet for leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges 
talspersoner, skal disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det 
totale antallet styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6 Styret 
§ 6.1 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet 
er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. 
 

Ny tekst: 
§ 4.4  
Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer. 
Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta at det i stedet for 
leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges talspersoner, skal 
disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det totale antallet 
styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6 Arbeidsutvalget 
§ 6.1 Arbeidsutvalget består av inntil fem medlemmer inkludert leder og nestleder.  
 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst 3 av de faste medlemmene er til stede, og 
møtet er innkalt etter retningslinjer arbeidsutvalget selv fastsetter.  

Begrunnelse: 
I dette forslaget foreslås en endring av styringsmodellen som er utdypende forklart i 
sakspapiret. Dersom dette forslaget går gjennom vil vedtektene endres redaksjonelt, slik at 
der det i vedtektene referes til “styret” vil det bli endret til “arbeidsutvalget”.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 
 

Forslag 41: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ 7 Representantskap 
§ 7.1 Oslo representantskaps faste medlemmer: 

• medlemmer av fylkesstyret 
• stortingsrepresentanter 
• byråder 
• bystyregruppa (valgte representanter) 
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• en representant valgt av hvert lokallag.  
• to representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
• en representant fra Oslo Grønne Studenter 

Begrunnelse:  
Vi har hatt gode erfaringer med representantskapet i 2015. Vi ønsker derfor å videreføre 
representantskapet, så spørsmålet er dermed med hvilken type sammensetning.  
 
Dette forslaget gir lokallagene en representant hver. Dette er i tråd med resolusjonen som ble 
vedtatt på Årsmøtet i 2015.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 

Forslag 42: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ 7 Representantskap 
§ 7.1 Oslo representantskaps faste medlemmer: 

• medlemmer av fylkesstyret 
• stortingsrepresentanter 
• byråder 
• bystyregruppa (valgte representanter) 
• representasjon valgt av lokallagene tilsvarende BU-representasjon, med minst en fra 

hvert lokallag 
• to representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
• en representant fra Oslo Grønne Studenter 

Begrunnelse: 
Vi har hatt gode erfaringer med representantskapet i 2015. Vi ønsker derfor å videreføre 
representantskapet, så spørsmålet er dermed med hvilken type sammensetning.  
 
Dette forslaget differensierer mellom lokallag i representasjonen, og da i henhold til 
valgresultatet.  
 
Størrelsen på representantskapet i dette forslaget blir da totalt sett 38 representanter.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 
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Forslag 43: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ 7 Representantskap 
§ 7.1 Oslo representantskaps faste medlemmer: 

• medlemmer av fylkesstyret 
• stortingsrepresentanter 
• byråder 
• bystyregruppa (valgte representanter) 
• representasjon valgt av lokallagene tilsvarende BU-representasjon, med minst en fra 

hvert lokallag 
• to representanter fra Oslo Grønn Ungdom 
• en representant fra Oslo Grønne Studenter 

Begrunnelse: 
Vi har hatt gode erfaringer med representantskapet i 2015. Vi ønsker derfor å videreføre 
representantskapet, så spørsmålet er dermed med hvilken type sammensetning.  
 
Dette forslaget differensierer mellom lokallag i representasjonen, og da i henhold til 
valgresultatet.  
 
Størrelsen på representantskapet i dette forslaget blir da totalt sett 38 representanter.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 
 

Forslag 44: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Strykning 

Gammel tekst: 
§ 8.5 Årsmøtet og styret kan opprette andre utvalg og komiteer, etter behov. Utvalg og 
komiteer står til ansvar for det organet som har opprettet dem. 

Ny tekst: 
§ 8.5 Årsmøtet og styret kan opprette andre utvalg og komiteer, etter behov. Utvalg og 
komiteer står til ansvar for det organet som har opprettet dem. 

Begrunnelse: 
Unødvendig å presisere dette i vedtektene.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
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avvises 

 
Forslag 45:  

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

§ 6.X 
Følgende roller/ arbeidsoppgaver skal alltid fordeles, defineres og konkretiseres: 

·        Leders rolle 
·        De to nestledernes roller 

o   1. nestleder er ansvarlig for administrative saker.   
o   2. nestleder er ansvarlig for organisasasjonsutv/ bygging. 

·        Økonomiansvarlig/ Regnskap/ 
·        Ansvarlig(e) for dialog med, og oppfølging av lokallagene 
·        Bindeledd til bystyre/ byråder/ Storting 
·        Organisering av møteplasser/ samlinger/ etc. i samarbeid med lokallag. 

Begrunnelse:  

Innstilling fra fylkesstyret: avvises 

 

Forslag 46: 

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x.3 Representantskapet møtes normalt 6-8 ganger i året.  

Begrunnelse: 
Kjekt å ha en bestemmelse på dette.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 

Forslag 47:  

Forslagsstiller: Julie Ness 

Forslagstype: Tillegg 
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Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x.2 Faste medlemmer har fulle rettigheter. Medlemmer av Oslo MDG etter §3.2 har 
møterett. Representantskapet kan vedta å holde møtet for lukkede dører ved behov.  

Begrunnelse: 
Vi må ha en bestemmelse som sier noe om hvilke rettigheter ulike folk har på 
representantskapet. Ettersom møtet er såpass stort som det er, er det en fordel å begrense 
hvor mange som har anledning til å delta i debatten.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 

Forslag 48: 

Forslagsstiller: Julie Ness 

Forslagstype: Tillegg 

Gammel tekst: 
(ingen) 

Ny tekst: 
§ x.4 Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant de fremmøtte representantene.  

Begrunnelse:  
Kjekt å ha en bestemmelse på dette.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 
 
 
 

Forslag 49:  

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4 Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte 
varamedlemmer. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta 
at det i stedet for leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges 
talspersoner, skal disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det 
totale antallet styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet 
er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. 
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Ny tekst: 
§ 4.4  
Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer. 
Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta at det i stedet for 
leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges talspersoner, skal 
disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det totale antallet 
styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 
Styret har 7 faste medlemmer, 5 vararepresentanter og en observatør. Vararepresentanter 
har møte-, tale- og forslagsrett.  

• leder og to nestledere 
• to ordinære styremedlemmer 
• bystyrets gruppeleder, med personlig vara 
• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara 
• tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge 
• en observatør fra Grønne studenter  

 
Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet er 
innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. Styremøtene er åpne for alle medlemmer.  
 

Begrunnelse: 
Del 2 av oppryddingsarbeidet. Det som er skrevet i §4.4 er kronglete og upresist skrevet. 
Videre er det mer oversiktlig å ha styrets sammensetning i §6 hvor det står om styrets arbeid 
og sammensetning.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

Forslag 50:  

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4 Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte 
varamedlemmer. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta 
at det i stedet for leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges 
talspersoner, skal disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det 
totale antallet styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet 
er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. 
 

Ny tekst: 
§ 4.4  
Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer. 
Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta at det i stedet for 
leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges talspersoner, skal 
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disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det totale antallet 
styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 
Styret har 7 faste medlemmer, 5 vararepresentanter og en observatør. Vararepresentanter 
har møte-, tale- og forslagsrett.  

• leder og nestleder (evt talspersoner) 
• tre ordinære styremedlemmer 
• bystyrets gruppeleder, med personlig vara 
• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara 
• tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge 
• en observatør fra Grønne studenter  

 
Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet er 
innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. Styremøtene er åpne for alle medlemmer.  
 

Begrunnelse: 
Del 2 av oppryddingsarbeidet. Det som er skrevet i §4.4 er kronglete og upresist skrevet. 
Videre er det mer oversiktlig å ha styrets sammensetning i §6 hvor det står om styrets arbeid 
og sammensetning.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

Forslag 51:  

Forslagsstiller:  

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§ 4.4 Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte 
varamedlemmer. Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta 
at det i stedet for leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges 
talspersoner, skal disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det 
totale antallet styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
§ 6.1 Styret er vedtaksdyktig når minst 50 % av de faste medlemmene er til stede, og møtet 
er innkalt etter retningslinjer styret selv fastsetter. 

Ny tekst: 
§ 4.4  
Årsmøtet velger fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer. 
Blant styremedlemmene skal årsmøtet velge en leder. Årsmøtet kan vedta at det i stedet for 
leder skal velges to talspersoner. Dersom årsmøtet vedtar at det skal velges talspersoner, skal 
disse velges innenfor rammen på fem eller syv styremedlemmer, slik at det totale antallet 
styremedlemmer forblir enten fem eller syv. 
 
§ 6.1 
Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har 
møte-, tale- og forslagsrett.  

• leder og nestleder (evt talspersoner) 
• fem ordinære styremedlemmer 
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• bystyrets gruppeleder, med personlig vara 
• en representant for Grønn Ungdom, med personlig vara 
• fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge 
• en observatør fra Grønne studenter  

 
Styret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter 
retningslinjer styret selv fastsetter. Styremøtene er åpne for alle medlemmer.  
 

Begrunnelse: 
Del 2 av oppryddingsarbeidet. Det som er skrevet i §4.4 er kronglete og upresist skrevet. 
Videre er det mer oversiktlig å ha styrets sammensetning i §6 hvor det står om styrets arbeid 
og sammensetning.  
 
I dette forslaget åpnes det opp for fortsatt bruk av talspersonmodellen.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

Forslag 52: 

Forslagsstiller: Fylkesstyret 

Forslagstype: Strykning - B 

Gammel tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Valg av styre, valgkomite og, i mellomvalgsår, nominasjonskomité 

Ny tekst: 
§ 3.3 Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: 

• ... 
• Valg av styre, valgkomite og, i mellomvalgsår, nominasjonskomité 

 

§ 9.3 Nominasjonskomiteen velges for ett år av gangen. 

Begrunnelse: 
Det har i år oppstått uklarhet om hvorvidt nominasjonskomiteen er valgt for ett eller to år av 
gangen. Ved å stryke denne formuleringen blir det klart at mandatperioden til 
nominasjonskomiteen er lik de andre mandatperiodene.  

Innstilling fra fylkesstyret:  
avvises 

 

 


