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SAK 5  –  VEDTEKTSENDRINGER 

Forslag til endringer §4  

Forslag 1

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn og Kristin Viko Gaupset

Forslagstype: Strykning

Gammel tekst: 
§ 4.1 Kun medlemmer av Oslo MDG som har betalt kontingent for inneværende år kan 
velges til fylkeslagets tillitsverv.

Ny tekst: 
§ 4.1 Kun medlemmer av Oslo MDG som har betalt kontingent for inneværende år kan 
velges til fylkeslagets tillitsverv.

Begrunnelse: 
Bestemmelsen er ikke nødvendig og hindrer årsmøtet i å ha frihet til å velge inn 
medlemmer bosatt i andre fylkeslag. Selv om det sjelden vil være aktuelt bør muligheten 
holdes åpen slik at årsmøtet har handlingsrom dersom det skulle være aktuelt.

Forslag 2

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand 

Forslagstype: Strykning

Gammel tekst: 
§ 4.2  
Faste medlemmer og varamedlemmer til fylkeslagets styre må dessuten ha betalt 
kontingent også for foregående år.

Ny tekst: 
§ 4.2  
Faste medlemmer og varamedlemmer til fylkeslagets styre må dessuten ha betalt 
kontingent også for foregående år.

Begrunnelse: 
Bestemmelsen er ikke nødvendig og kan hindrer årsmøtet i å ha frihet til å velge inn 
dyktige og engasjerte mennesker som er nyinnmeldt eller har glemt å betale kontingent 
forrige år.
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Forslag 3

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Endring og strykning

Gammel tekst: 
§ 4.3 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 absolutt flertall er oppnådd. 
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: 
§ 4.3  
Valg til alle styreplasser og komiteverv foregår ved særskilt valg. 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 absolutt flertall er oppnådd. 
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.

Begrunnelse: 
Vedtektsfester valgmetode i tråd med praksis fra Årsmøtet i 2016. Åpning for valg av 
styrer og komiteer i blokk gjør det umulig for årsmøtedelegatene å forutse 
konsekvensene av valget med henblikk på spredning, helhet og sammenheng i gruppen 
som velges, f.eks kompetansefordeling, kjønnsfordeling, aldersfordeling og geografisk 
fordeling. Det er tilfeldigheter knyttet til hvem som faller ut. Skal man f.eks velge fire 
styremedlemmer i blokk og det kommer et benkeforslag vil man kunne få oppunder 80% 
av stemmene og likevel tape valget.

!  / !40 64



!  /  !41 64

Forslag til endringer §7 

Forslag 4 (og 5 tilleggsforslag)

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Endrings- og strykningsforslag

Gammel tekst: 
§ 7.1  
Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har 
møte-, tale- og forslagsrett. 
• leder og nestleder (evt talspersoner) 
• fem ordinære styremedlemmer 
• 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 av medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter 
retningslinjer styret selv fastsetter. 
Styremøtene er åpne for alle medlemmer.

Ny tekst: 
§ 7.1  
Styret har 9 faste medlemmer, 6 varamedlemmer og en observatør. Varamedlemmer har 
møte-, tale- og forslagsrett. 
• leder og nestleder (evt talspersoner) 
• fem ordinære styremedlemmer 
• 7 årsmøtevalgte styremedlemmer herunder leder og 1-2 nestledere (evt talspersoner). 
• 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 av medlemmene er til stede, og møtet er innkalt etter 
retningslinjer styret selv fastsetter. 
Styremøtene er åpne for alle medlemmer.

5. Tilleggsforslag:  
Umiddelbar effektuering iht §15.1

Begrunnelse: 
Det er formuleringer i Vedtektene som skaper usikkerhet rundt hvor mange nestledere 
man skal ha. Forslaget gjør det klart at årsmøtet kan bestemme å ha en eller to 
nestledere. Ved umiddelbar effektuering vil dette også være hevet over tvil på årsmøtet i 
2017. 
§7.1 omtaler nestleder i entall. §4.3 beskriver leder og nestleder(e). Praksis i dag er to 
nestledere og endringene på årsmøtet i 2016 ble vedtatt uten noen forutgående 
diskusjon om at man skulle bare ha en nestleder.  

Protokollen fra årsmøtet viser ikke resultatet av behandlingen av vedtektsendringsforslag 
med nummer over 37. §6.1 fra de vedtektene som gjaldt før årsmøtet i 2015 sier 
årsmøtet kan velge hvor mange nestledere det skal være, denne ser ut til å ha blitt fjernet 
uten at det er protokollført.
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Forslag til endringer §9 og §10 

Forslag 7

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Tillegg

Gammel tekst: 
§ 9.5 Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres valgkomiteen av representantskapet etter innstilling fra nominasjonskomiteen.

Ny tekst: 
§ 9.5  
Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres valgkomiteen ved behov av representantskapet etter innstilling fra 
nominasjonskomiteen.

Begrunnelse: 
Bør ikke være en absolutt bestemmelse om at nominasjonskomiteen skal suppleres, 
dersom ingen involverte ser at det er behov.

Forslag 6

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Endringsforslag

Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra nominasjonskomiteen. To medlemmer kan ikke 
komme fra samme lokallag.

Ny tekst: Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra nominasjonskomiteen. To medlemmer kan ikke 
komme fra samme lokallag. Det skal tilstrebes geografisk spredning i komiteen.

Begrunnelse: 
Representasjon fra ulike lokallag er viktig men bestemmelsen er for absolutt. Andre 
hensyn som kompetanse, kjønnsbalane og aldersfordeling er også viktige, og det er 
unaturlig å prioritere lokallagstilhørighet kategorisk foran alle andre hensyn.
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Forslag 8

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Endringsforslag

Gammel tekst: 
§ 10.1  
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.

Ny tekst: 
§ 10.1  
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. 
Det skal tilstrebes geografisk spredning i komiteen.

Begrunnelse: 
Representasjon fra ulike lokallag er viktig men bestemmelsen er for absolutt. Andre 
hensyn som kompetanse, kjønnsbalane og aldersfordeling er også viktige, og det er 
unaturlig å prioritere lokallagstilhørighet kategorisk foran alle andre hensyn.

Forslag 9

Forslagsstiller: Martin Nielsen, Finn Dyrkorn, Kristin Viko Gaupset og Kristian Normand

Forslagstype: Tillegg

Gammel tekst: 
§ 9.5  
Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres valgkomiteen av representantskapet etter innstilling fra nominasjonskomiteen.

Ny tekst 
§ 9.5  
Dersom medlemmer av valgkomiteen fratrer sitt/sine verv i løpet av valgperioden, 
suppleres valgkomiteen ved behov av representantskapet etter innstilling fra 
nominasjonskomiteen. 

Begrunnelse: 
Bør ikke være en absolutt bestemmelse om at nominasjonskomiteen skal suppleres, 
dersom ingen involverte ser at det er behov.

!  / !43 64



!  /  !44 64

Forslag til endringer §13 

Forslag 10

Forslagsstiller: St. Hanshaugen MDG lokallagsstyre

Forslagstype: Endringsforslag 

Gammel tekst: 
§ 13.2  
Hvert bydelslag skal følge kommunens bydelsinndeling. Som medlemmer skal være å 
regne de medlemmer i MDG som er registrert bosatt i de respektive bydeler. Unntatt er 
bosatte i bydel Sentrum og bydel Marka, som skal inngå i hhv. Gamle Oslo og Nordre 
Aker.

Ny tekst: 
§ 13.2  
Hvert bydelslag skal følge kommunens bydelsinndeling. Som medlemmer skal være å 
regne de medlemmer i MDG som er registrert bosatt i de respektive bydeler. Unntatt er 
bosatte i bydel Sentrum og bydel Marka, som skal inngå i hhv. Gamle Oslo St. 
Hanshaugen og Nordre Aker.

Begrunnelse:  
Slik bydelene er organisert p.t. har bydel St. Hanshaugen et såkalt sentrumsansvar, med 
ansvar for å drifte tjenstene i sentrum som rusomsorg, eldreomsrog, barnevern, eller 
tildeling av sjenkebevilgninger. Det virker dermed mer naturlig at de svært få 
innbyggerne som bor i sentrum sokner til bydel St. Hanshaugen, fremfor Gamle Oslo. 
Om noen av sentrumbeboerne fortsatt ønsker å sokne til Gamle Oslo er det selvsagt 
mulig å søke om bytte av lokallag iht. nasjonale vedtekter. 
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