Protokoll styremøte 01-1516 i Oslo MDG
Tid: Tirsdag 3. mars 2015 kl. 17.15
Sted: Oslo Rådhus, innenfor vestre tårninngang
Tilstede: Torkil Vederhus, Julie Ness, ElsaBritt Enger, Harald Nissen, Gerrit Mosebach (st.f.
vara), Viktor Rakov Gjengaar (st.f. vara) og Sindre Fjeldstad (GU).

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Innstilling fra AU: Torkil velges til møteleder og Sindre velges til referent
Vedtatt
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Saksliste 
godkjent, 
godkjenning av protokoll 211415 u
tsatt 
til styremøte 21516
.
02 Landstyresak: 91/201415 Forretningsorden v
/ Julie
Forslag til vedtak: 
Oslo MDG støtter Sst sin innstilling.
Vedtatt
Forslag til vedtak (paragraf 8): Ved stemmelikhet åpnes for kort debatt. Ved fortsatt
stemmelikhet utsettes saken til neste landsstyremøte.
Vedtatt
Forslag til vedtak (paragraf 5): Landsstyret velger møteleder(e) på starten av møtet.
Møteleder(e) kan verken ha stemmerett under møtet eller ha saksforberederansvar.
Vedtatt
03 Landstyresak: Delegatfordeling landsmøtet v
/Torkil
Forslag til vedtak: Styret stiller seg bak Sst sitt forslag.
Vedtatt
04 Landsstyresak: 99/201415 Forankring av LS
arbeid i fylkes
og lokallag 
v/Julie
Forslag til vedtak: Styret støtter Sst sin innstilling.
Vedtatt

05 Landsstyresak: 101/201415 Evaluering av Internasjonalt utvalg 
v/Julie
Etter idé fra Harald foreslår Sindre: Internasjonal kontakt velges for 2 år.
Julie uenig. Viktor foreslår: IK bør være et kompensert verv. Styret gjorde ikke noe vedtak på
disse forslagene.
Avstemning
: Mener styret at IU bør velges av LM eller av LS?
Vedtak
: Styret mener at Internasjonalt utvalg bør velges av LS.
06 Landsstyresak: 102/201415 Valg av medlemmer til Internasjonalt utvalg 
v/Julie
Julie henvender seg til Sst og kommer tilbake til fylkesstyret med mer informasjon før neste
styremøte, mht. Sst sin innstilling om å ikke ha IU før 2016.

07 Landsstyresak: 103/201415 Forretningsorden for landsmøtet 
v/Julie
Forslag til vedtak: Oslo MDG mener at det bør være anledning til å tegne seg til replikker og
svarreplikker på LM og fremmer endringsforslag om dette til Forretningsorden til LM.
Vedtatt
Forslag til vedtak: Oslo MDG mener at det ikke bør være anledning til å kreve skriftlige
voteringer i saker som ikke er personvalg og fremmer forslag om å stryke dette i
Forretningsorden til LM.
Vedtatt
09 Landsstyresak: 106/201415 Politiske hovedsaker i valgkampen v/Julie
Forslag til vedtak: Oslo MDG stiller seg bak den nye formuleringen på overordnet mål for
valgkampen, men ønsker å få inn en formulering om næringsliv i andre avsnitt.
Vedtatt
10 Landsstyresak: 107/201415 Resolusjon om menneskehandel 
v/Torkil
Vedtak
: Styret støtter alternativ 2 (“Ja til et likeverdig samfunn […]”), og ønsker ikke alternativ 1
dersom alternativ 2 ikke blir vedtatt.
11 Landsstyresak: 108/201415 Reforhandling av rovdyrforliket v/Julie

Sak utsettes til styremøte 21516.
12 Landsstyresak: 109/20142015 Uttalelse: “Urban matproduksjon 
en del av løsninga”
v/
Torkil
Styret mener 
at resolusjonen bærer preg av mangel på retning og tydelig hensikt. Torkil, Julie,
ElsaBritt, Harald, Gerrit og Viktor jobber frem til neste styremøte med endringsforslag, og
møtes den 10. mars kl. 17.00 ifm. dette.
Møte hevet kl. 19:10

