
Fylkesstyrets innstilling 
 

● Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 
● Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018-2019 
● Årsmøtet gjenvelger Geir Rogne som revisor for regnskapsåret 2018 

 

SAK 4. Vedtektsendringer  
§ 16 Endring av vedtektene 
  
§ 16.1 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. 

 

 Forslag 1 

Forslagsstillere Martin Nielsen 

Forslagstype Strykningsforslag 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Bestemmelsen er der for å hindre kupp, men er overflødig i en såpass stor og robust organisasjon 
som Oslo MDG er nå. Det er langt mer sannsynlig at bestemmelsen er til hinder for at høyt 
kvalifiserte kandidater velges til styret på grunn av en ren forglemmelse og/eller at de er 
nyinnmeldt, enn at den vil sikre organisasjonen fra kupping. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 

 Forslag 2 

Forslagsstillere Styret i Oslo MDG 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Gammel tekst  

Ny tekst Nytt punkt §7.X Dersom leder eller nestleder fratrer før funksjonstidens utløp, utnevnes en ny 
person fra styrets medlemmer til dette vervet av representantskapet etter tilleggsinnstilling fra 
valgkomiteen. 

Begrunnelse Vedtektene bør kunne håndtere en situasjon hvor leder eller nestleder fratrer. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

Sakspapirer, samlet Oslo MDG årsmøte 2018 side 49 av 63 



 

 Forslag 3 

Forslagsstillere Styret i Oslo MDG 

Forslagstype Endringsforslag 

Gammel tekst     
§ 9.2 Valgkomiteens sammensetning 
Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter 
innstilling fra nominasjonskomiteen. Det skal tilstrebes geografisk spredning i komiteen. 
 
og     
§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal tilstrebes geografisk spredning i 
komiteen. 

Ny tekst § 9.2 Valgkomiteens sammensetning 
Årsmøtet velger en valgkomite med en leder og seks faste medlemmer og tre varamedlemmer etter 
innstilling fra nominasjonskomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komitéen. 
 
og    
§ 10.1 Årsmøtet velger en nominasjonskomite med en leder og seks faste medlemmer og tre 
varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal tilstrebes mangfold i komitéen. 

Begrunnelse     
Slik det fremstår i dagens vedtekter fremheves geografisk spredning over alle andre hensyn. Dette 
burde, sammen med alder, kjønn, etnisitet og så videre håndteres i komiteenes mandat og 
valgkomiteens retningslinjer, ikke i fylkeslagets vedtekter. 
 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 
 

 Forslag 4 

Forslagsstiller Kjersti Aspheim 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Gammel tekst  

Ny tekst Nytt punkt § 7.8 : En GK kontakt med personlig vara 

Begrunnelse  

Styrets 
innstilling 

Vedtas ikke. 
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 Forslag 5  

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Endringsforslag 

Gammel tekst § 11.3 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 

Ny tekst § 11.3 Forslag til lokalpolitisk program skal sendes på høring til medlemmer og bydelslag minst en 
gang, første høring bør skje minst 6 måneder før årsmøtet. 
 

Begrunnelse Gjennom arbeidet og forankring av milepælsplan har programkomiteen lagt opp til en høring fra 1. 
juli til 1. oktober før endelig utkast kommer til 1. desember. Dette er også vedtatt av 
representantskapet. Dette sees på som bedre enn to høringer i denne omgang da det sikrer gode 
muligheter for gode innspill og at endelig utkast er klart i god tid før årsmøtet. Den foreslåtte 
vedtektsendringen er mer fleksibel og åpner for flere høringer, men krever ikke det. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 

 Forslag 6  

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Tillegg (Nytt ledd i paragraf 11 før dagens 11.3 (skyver 11.3-5 ett hakk ned)) 

Gammel tekst --  

Ny tekst § 11.x Programkomiteen skal fremme forslag til lokalpolitisk program til årsmøte i lokalvalgsår 
innen fastsatte frister. Forslaget skal være forankret godt med innspill fra partiets ulike organer. 
Programkomiteen har også ansvar for å sikre koordinering med programarbeid i bydelene. 

Begrunnelse Det står ingenting i dagens program om hva programkomiteens hovedoppgave er. Dette er et 
forsøk på oppsummere det. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 
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 Forslag  7 

Forslagsstillere Programkomiteen 

Forslagstype Tillegg: (Ny paragraf før dagens 11.4:) 

Gammel tekst -- 

Ny tekst § 11.x Programkomiteen fungerer som redaksjonskomite for innkomne endringsforslag i 
forbindelse med behandling av lokalpolitisk program på årsmøtet. Endringsforslag til programmet 
som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn senest en uke før før årsmøtet, og fremmes 
av minst tre medlemmer eller et formelt organ tilknyttet Oslo MDG. 
 
..Hvis dette vedtas foreslås det at paragraf 11 endrer navn til "Lokalpolitisk program og 
programkomité" 

Begrunnelse Årsmøtet er et stort organ med mange deltagere, og det er viktig at det er lett å ha oversikt over 
hva som stemmes over. Alle medlemmer har mulighet til å sende inn innspill til programmet fra og 
med februar 2018. Representantskapet har signalisert at de er enige med programkomiteen i at 
det er fornuftig å derfor begrense muligheten til å sende inn endringsforslag til endelig forslag til 
program noe ved å gjøre to ting: 
1) Sette en frist i forkant av møtet som gjør det mulig å sammenstille og få oversikt over innkomne 
endringsforslag som er lettfattelig for møtedeltagerne og sikrer en god debatt 
2) Kreve flere forslagstillere for å sikre at forslagene har blitt diskutert av flere før de sendes inn 
 
Representantskapet vedtok også at programkomiteen skal være redaksjonskomite på årsmøtet, 
det innebærer at programkomiteen har ansvar for å sammenstille endringsforslag, foreslå 
voteringsorden og innstille på hvilke endringer som bør vedtas av årsmøtet. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 

 
 
 
 

 Forslag  8 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg nytt punkt etter 7.1 

Gammel tekst  

Ny tekst Styret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og 
forberede og innstiller saker for landsstyremøter og representantskap. 

Begrunnelse  Bra å vedtektsfeste noe av styreansvaret og styrearbeidet for å sikre arbeidsfordeling. 

Styrets 
innstilling 

Vedtas. 
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 Forslag  9 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg nytt punkt etter 7.2 

Gammel tekst  

Ny tekst Styret har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og 
forberede og innstiller saker for landsstyremøter og representantskap. 

Begrunnelse  Bra å vedtektsfeste noe av styreansvaret og styrearbeidet for å sikre arbeidsfordeling. 

Styrets innstilling Vedtas. 

 
 

 Forslag  10 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg (nytt punkt etter 7.2) 

Gammel tekst  

Ny tekst §7.X Hvis leder eller en av nestlederne/nestleder fratrer før funksjonstidens utløp eller blir 
forhindret i å utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, utnevnes en ny person fra 
styrets medlemmer til dette vervet, av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. 

Begrunnelse  

Styrets innstilling Vedtas. 

 
 

 Forslag  11 

Forslagsstillere Einy Langmoen 

Forslagstype Tillegg (nytt punkt etter 7.2) 

Gammel tekst  

Ny tekst §7.XX Styret har et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder(e) 

Begrunnelse Styret har etablert en praksis med  et arbeidsutvalg som består av leder og nestleder(e) de siste 
årene. Hvis man ønsker å fortsette med det, er det bra t å få vedtekstfestet dette 

 

Styrets innstilling Vedtas. 
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