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Saksliste og saksdokumenter til årsmøte i Nordstrand MDG 
 

 

 

Til Medlemmer i Nordstrand MDG 

Nordstrand, 2. februar 2017 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 28. januar 2017. 

Sted:   Lambertseter kirke 

Dato og tidspunkt: Torsdag 16. februar 2017 kl. 19.00-21.00 

 

Saksliste 

1. Registrere fremmøtte og godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge møteleder og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle styrets årsmelding for 2016, herunder årsberetning fra BU-gruppen. 

5. Behandle regnskap.  

6. Vedta budsjett. 

7. Foreta følgende valg:  

a) Leder, talsperson og nestleder til styret. 

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c) 2 medlemmer til valgkomitéen til neste årsmøte. 

d) 1 revisor. 

e) Representanter til Oslo MDGs fylkesårsmøte/representantskap, med rangerte 

vararepresentanter (virketid for representanter og vararepresentanter er ett år). 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

8. Behandle innkomne forslag og saker. 

- Forslag til vedtekter for Nordstrand MDG  

- Resolusjonsforslag 1: Sykkelveien til Bygdøy 

- Resolusjonsforslag 2: Jomfrubråten holdeplass 

- Resolusjonsforslag 3: Småhusplanen og oppfølging av denne 

9. Eventuelt 

a) Forberedelser til årsmøtet i Oslo MDG 
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Forslag på møteleder og referenter legges frem på årsmøtet 
- Forslag på medlemmer som skal underskrive på protokollen legges frem på årsmøtet 
- Årsmelding 2016 (årsrapport fra BU-gruppen ettersendes) 
- Regnskap 2016 
- Budsjettforslag 2017 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling på neste års valgkomité  
- Forslag til vedtekter for Nordstrand MDG 
- Resolusjonsforslag (ettersendes) 

 

Med vennlig hilsen 

for styret  

Haakon Brænden 
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ÅRSBERETNING NORDSTRAND MDG 2016 
 
        Nordstrand, januar 2017 
 
ÅRET ETTER GJENNOMBRUDDET I OSLO 
 
2016 er det året Miljøpartiet De Grønne etablerte seg som en maktfaktor i 
Oslo. Fra å ha vært et miniparti i årevis, er vi nå en del av den styrende 
koalisjonen i Oslo. Det merkes godt også av lokallaget på Nordstrand, selv 
om vi i lokalt er i opposisjon i bydelen som er dominert av Høyre og 
Fremskrittspartiet. 
 
Fokuset lokalt i 2016, som er et mellomvalgår, har vært på de løpende 
politiske sakene og på å etablere fungerende rutiner. Våre tillitsvalgte og 
folkevalgte har fått langt flere møter og arenaer å forholde seg til enn før. 
Noe som øker det totale aktivitetsnivået og som til tider krever mer av oss.  
 
Oslo partiet har utviklet sin organisasjon og har innført et 
representantskap og et lokallagslederforum. Nordstrand MDG har deltatt 
på alle disse møtene og vi har presentert flere saker og forslag i disse 
møtene. Vi praktiserer en flat struktur i styret og vi har rullert på hvilke 
personer som har deltatt på disse møtene. Leder har prioritert disse 
møtene, men både Einy, Haakon, Harald og Katrine har deltatt på flere av 
dem. Normalt stiller vi med 2 personer på disse møtene.  
 
STYREARBEIDET 
 
Årsmøtet i 2016 valgte et ganske stort styre med flere varamedlemmer. Det 
var en klok beslutning da det viser seg at flere underveis av naturlige 
årsaker har hatt nedsatt mulighet til å jobbe så aktivt som de hadde 
planlagt. I løpet av året har et styremedlem flyttet. Styret har jobbet ut fra 
en møteplan for hvert halvår, og denne har i rimelig grad blitt fulgt. Men 
det er en utfordring å finne en tid som passer for alle. Totalt er det avholdt 
7 formelle styremøter i perioden. I tillegg er det et antall avklaringer som 
er gjort via e-post og diskusjoner i styregruppen på Facebook.  
 
Erik Arentz-Hansen som kasserer har holdt i økonomien på en god måte. Vi 
skulle likevel ønske oss bedre økonomi, og håper på økte overføringer fra 
Oslolaget nå som stemmestøtten fra det offentlige går merkbart opp. Når vi 
nå går inn i et valgår må vi påregne større kostnader og det er behov for å 
samle inn mer penger lokalt.  
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STYRET 
 
Styret har bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer. 
 
Faste: 
Hans Borgen (leder) 
Haakon Brænden (1.nestleder) 
Katrine Selsø Hellem (2.nestleder) 
Einy Langmoen (talsperson) 
Erik Arentz-Hansen (kasserer)  
Harald Bue  
Kristel Jüriloo (ansvar for sosiale medier)  
Gunnar Hasle 
Kristoffer Kjelling (ansvarlig hjemmesider)  
Jacqueline Zuleta 
 
Vara:  
Marita Synnestvedt  
Frøydis Gammelsæter  
Jørund Hansen  
Ellinor Halle  
Eirik Storvik Kristiansen  
 
MEDLEMSAKTIVITETER OG MARKEDSFØRING 
 
Vi har en relativt stabil medlemsmasse på 122 medlemmer. Opp fra 120 
medlemmer i 2016. Men det er en god del personer som ikke fornyer 
kontingenten sin, slik at vi er nødt til å jobbe med å etablere rutiner for å 
sikre at medlemmene fornyer.  
 
Kristoffer Kjelling er ansvarlig for hjemmesiden til Nordstrand MDG. Det 
har vært lagt inn litt løpende arbeid med denne, men vi har brukt Facebook 
gruppene våre for å få ut informasjon raskere. 
 
Kristel Jüriloo har vært en fremragende ansvarlige for sosiale medier, i 
praksis vår Facebook side, og sammen med Hans har det blitt lagt ut 
løpende oppdateringer og saker. En del av disse sakene har fått en god del 
oppmerksomhet. Vi har nå 832 følgere på vår Facebook side, som er stabilt 
fra forrige år. Det er viktig å øke dette tallet nå som vi går inn i et valgår.  
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Gunnar Hasle stilte generøst sitt hjem til rådighet for vellykkede fester: En 
sommerfest, og et julearrangement. Begge med godt oppmøte. Dette har 
utviklet seg til å bli en tradisjon.   
 
Gjennom året har vi også hatt åpne medlemsmøter om aktuelle politiske 
saker. Her har det stort sett vært nærmere 30 personer til stede. Spesielt vil 
vi nevne medlemsmøte på Stortinget med foredrag av Rasmus Hansson 
med omvisning og middag.  
 
POLITISKE SAKER 
 
Det jobbes løpende med saker fra alle våre komitemedlemmer og fra vår 
BU representant. Vi får gjennomslag for enkelte saker og får reist 
problemstillinger som eller ikke ville blitt reist. 
 
En kjernesak for oss lokalt er Ekebergsletta. Her har Einy og Hans lagt ned 
et stort arbeid for å påvirke vår byråd i saken, bystyregruppen og Oslo 
laget. Vi har ikke fått det gjennomslaget vi kunne ønsket oss, men det er 
ingen tvil om at den foreslåtte utbyggingen på Ekeberg ville blitt langt mer 
omfattende om ikke MDG hadde så sterkt engasjement for saken. Det 
politiske problemet er at de store partiene, H og AP, vil bygge ut 
Ekebergsletta, mens MDG ikke vil. Dette er en svært krevende situasjon for 
oss og vi har stått på det vi har kunnet for å påvirke beslutningene i retning 
av minst mulig utbygging.  
 
PLANER FOR 2017 
 
Dette året er det valgår. Vi har store ambisjoner for resultat, og det vil 
kreve en betydelig innsats. Her må vi være gode på å mobilisere alle til 
aktiv innsats. Valget er viktig for MDG og ved et godt resultat vil vi kunne få 
betydelig innflytelse og påvirke politikken i grønn retning.  
 
Et overordnet fokus for neste år, er verving av nye medlemmer. Vi er nødt 
til å bli bedre på å verve nye og sørge for at medlemmene fortsetter å betale 
kontingenten.  
 
 
POLITISK REPRESENTASJON. ALLE REPRESENTANTER ER MEDLEM AV 
VÅR BU-GRUPPE, DER VI DISKUTERER SAKER SOM SKAL BEHANDLES I BU 
 
Vår deltakelse i det politiske liv på Nordstrand er ved følgende 
representanter: 
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BMS (Byutvikling, Miljø, Samferdsel) komiteen: Representant Marta 
Eggertsen, vara Randy Lange 
 
HS (Helse og Sosial) komiteen: Representant Haakon Brænden, vara Erik 
Arentz-Hansen 
 
BUK ( Barn Ungom og Kultur) komiteen: Representant Harald Bue, vara 
Sara Blichner 
 
BU (Bydelsutvalget) : Representant Einy Langmoen, vara Harald Bue, Sara 
Blichner, Katrine Selsø, Marita Synnestvedt 
 
Leder i Utvalg for funksjonshemmede: Kristel Jüriloo 
 
Utnevnt til diverse driftsstyrer ved skoler er Sara Blichner, Marita 
Synnestvedt, Hans Borgen, Harald Bue 
 
Vara i et tilsynsvalg til et sykehjem er Erik Arentz-Hansen 
 
I tillegg vil vi utnytte våre politiske muligheter til å løfte lokale saker, både 
de vi har gått til valg på via programmet, og nye saker som kommer opp. 
Alle innvalgte politikere er takknemlige for innspill fra både medlemmer og 
ikke-medlemmer. 
 
Vi takker for innsatsen og engasjementet i 2016! 
 
 
For styret i Nordstrand MDG 
 
Hans A. Borgen 
Leder 
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MDG Nordstrand – Budsjett 2017 

 

 

UTGIFTER: 

 

Aktivitet        Kostnad 

Medlemsmøter – lokalleie og bevertning      5.000,- 

Diverse           5.000,- 

Valgkampmateriell       10.000,- 

Totalt         20.000,- 

 

 

INNTEKTER: 

 

Aktivitet        Kostnad 

Overført fra 2016         5.746,71  

Bidrag fra Oslo-laget         12.000,- 

Salg av materiell         1000,- 

Kronerulling/ sponsing        10.000,- 

Totalt         28.746,71 

 

 

Overføres til 2018:        8.746,71 
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Valg av nytt styre 
På årsmøtet i 2016 ble Asle Røhne Rossavik og Stig Rygh-Johansen valgt til valgkomiteen. Siden den 

gang har Stig Rygh-Johansen meldt seg ut av MDG. Valgkomiteen har derfor bestått av Asle Røhne 

Rossavik alene.  

Valgkomiteen har kontaktet alle medlemmer på Nordstrand via epost med oppfordring om å melde 

inn kandidater til valget. Valgkomiteen har tatt direkte kontakt med de som sitter i styret og øvrige 

aktuelle kandidater som vi har blitt gjort oppmerksomme på.  

Styret har hatt god erfaring med å være et lederteam bestående av leder, 1. og 2. nestleder. Det gir 

mulighet til en god fordeling av arbeidsbelastningen. Forslaget om et bytte mellom Hans A. Borgen 

og Haakon Brænden i leder og nestledervervet sikrer kontinuitet og framdrift. Valget av Sofie 

Kollstad som 2. nestleder bidrar til å få en initiativrik og engasjert ressurs inn i lederteamet.  

Slik styrekabalen er satt opp nå gir det et godt og bredt styre. Det savnes flere kvinnelige kandidater. 

Det skulle også ha vært flere varaer. Valgkomiteen håper flere vil melde seg som varamedlem på 

årsmøtet.  

Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre: 

Leder: Haakon Brænden, 50 år. Haakon har vært 1. nestleder i inneværende periode. Han er 

representant for MDG i Helse- og sosialkomiteen i bydelen. Haakon har 20 års erfaring fra et annet 

politisk parti. For dette partiet har han vært lokallagsstyrer på Røa/Voksen og Nordstrand gjennom 

flere år, medlem av fylkesstyret, 1. nestleder i fylkesstyret og fylkesleder - til sammen 5 år. Haakon 

deltok i dette partiets bystyregruppemøter. Han har også vært medlem av Oslo kommunes 

kontrollutvalg 2011-2015. Haakon var innvalgt i Bydelsutvalget 2007-2011. Han meldte seg inn i 

MDG våren 2015.  

Nestleder 1: Hans A. Borgen, 53 år. Hans har vært leder av MDG Nordstrand i en årrekke. Han var 

med å starte partiet for 25 år siden og har hatt svært mange tillitsverv i partiet. Både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt.  

Hans har yrkeserfaring som grûnder av en lang rekke selskaper. Han arbeider for tiden for OMG, som 

er et konsulentselskap.  

Nestleder 2: Sofie Kollstad, 30 år. Arbeider som kreft/pasientkoordinator (sykepleier) ved Oslo 

universitetssykehus, og studerer i tillegg ledelse og arbeidsrett. Hun har hatt fagorganisert verv for 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og var tillitsvalgt i to perioder. Hun satt i valgkomiteen for HTV 

2012/13 OUS.  

Styremedlem i NSF faggruppe for Geriatri og Demens. Har også vært med og arrangert seminarer og 

selv vært foredragsholder. 

Som student var hun nestleder i studentrådsstyret HIO SU 2008/2009. Via vervet ble hun 

prosjektleder for næringslivsdagen. Resultat: 200 studenter møtte opp og 15/20 - 

arbeidsgiverrepresentanter holdt stand/foredrag. 

Hennes hjertesaker i MDG er nye grønne jobber og grønn småbarnsfamilie politikk.  

Talsperson: Einy B. Langmoen, 59 år. Frilansmusiker og musikklærer. Einy har vært medlem siden 

2012, og styremedlem siden 2013. Hun har sittet i fylkesstyret ett år som varamedlem, ett år som 

ordinært medlem og er innstilt til neste års fylkesstyre igjen. 
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Nå sitter hun i bydelsutvalget på Nordstrand for MDG. Einy har særlig vært profilert i arbeidet med å 

bevare Ekebergområdene og var bl.a. initiativtaker til aksjonsgruppa "Ekebergsletta for Alle" 

Annen politisk aktivitet: Tillitsvalgt i forskjellige verv i MFO (Musikerenes fellesorganisasjon) fra 1990 

til 2010. Satt i sentralstyret i MFO som frilansrepresentant i to landsmøteperioder, fra 2002 til 2010. 

Etter dette syntes Einy det var på tide å trekke seg, for heller å engasjere seg for jordens klima, natur 

og miljø. Hun meldte meg inn i Venstre (2010), men meldte overgang til MDG i 2012, da hun syntes 

at Venstre ikke var radikalt nok med tanke på miljøvern. Einy er utdannet musiker, og har en 50% 

undervisningsstilling i Kulturskolen i Bærum. 

I november 2016 ble hun valgt som hovedtillitsvalgt for MFO i Bærum kommune. 

Erik Arentz-Hansen, 56 år. Psykolog. Har vært kasserer og styremedlem for MDG Nordstrand i 2 år. 

Han er vara til helse- og sosialkomiteen i Nordstrand bydel. Han har vært medlem av 

nominasjonskomiteen til MDG Oslo, og har også sagt ja til en ny runde i nominasjonskomiteen.   

Harald Bue, 61 år. Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Harald er vara for Einy i bydelsutvalget 

og representant for MDG i komiteen for barn, ungdom og kultur. 

Gunnar Hasle, 62 år. Eier og driver Reiseklinikken. Lege med PhD i skjæringspunktet mellom medisin 

og zoologi. Gunnar har vært styremedlem i en årrekke. Han var valgkampkoordinator lokalt ved 

bydels- og kommunevalget i 2015. Gunnar anser naturvern som det viktigste området i politikken. 

Thomas Seeberg Torjussen, 42 år. Thomas er forfatter og regissør av spillefilmer og TV-serier. Han 

har lenge tenkt at han gjennom dramatikken skulle kunne jobbe for klimasaken, men det har vist seg 

vanskeligere enn han trodde. Spor av det finnes i dommedagsprepperen Leif i Valkyrien, som han 

har skrevet, men fortellinger om det som skjer med planeten vår har vist seg å være vanskelig å 

selge, slik MDGs politikk også kan være.  

Thomas har tre barn og har nettopp flyttet fra Grünerløkka til Holtet Hageby. Han skriver: «Jeg 

tenker at jeg har en forpliktelse til å engasjere meg der barna skal vokse opp. Foreløpig kjenner vi få 

mennesker her oppe, men jeg har trua på at det bor fine folk her, og det at MDG i det hele tatt har et 

lokallag gir jo håp." 

VARA: 

Marit Heller, 40 år. Marit har master i miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi samt skrevet en 

doktoravhandling om hva som karakteriserer individers motivasjon og adferd knyttet til økonomiske 

insentiver i husholdningers avfallssortering. Av politisk erfaring var jeg medlem i Unge Venstre noen 

år på videregående skole og deltok på et landsmøte bl.a. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i 

sentralforvaltningen - daværende Fiskeri- og kystdepartement og som sekretær for 

Utenriksdepartementet sin strategi om matsikkerhet i bistandsarbeidet. Marit har også noe 

internasjonal erfaring blant annet fra en tre måneders hospitering i FAO (FN) i Roma. Kan bidra innen 

spørsmål av fagøkonomisk art og innen forvaltningsprosesser. 

VALGORDNING 
Ut fra MDGs vedtekter §5.3 skal «Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder 
eller talspersoner, sekretær og kasserer.» §5.b i vedtekter for lokallag slår fast at det avholdes 
særskilt valg på leder eller talspersoner.  

MDG Nordstrand behandler på samme møte forslag til egne vedtekter som gjør det mulig å ha både 
leder og talsperson.  
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Valgkomiteen foreslår følgende valgordning i tråd med vedtektene.  

1. Det velges leder ved særskilt valg. 
2. Det velges talsperson ved særskilt valg. 
3. Det velges nestledere ved særskilt valg. 
4. Det velges faste medlemmer. 
5. Det velges varamedlemmer. Stemmetallet avgjør rekkefølgen som vara.  

I tillegg vil valgkomiteen foreslå at årsmøtet gir sin tilslutning til at styret perioden fram til neste 
årsmøte kan suppleres med inntil 2 medlemmer eller varamedlemmer ved behov uten å måtte kalle 
inn til ekstraordinært årsmøte.  

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet i Nordstrand MDG valgte Haakon Brænden til leder ved akklamasjon. 

2. Årsmøtet i Nordstrand MDG valgte Hans A. Borgen som første nestleder og Sofie Kollstad 

som andre nestleder.  

3. Årsmøtet i Nordstrand MDG valgte følgende som kasserer og styremedlem: 

Erik Arentz-Hansen. 

4. Årsmøtet i Nordstrand MDG valgte følgende som medlemmer av styret: 

Gunnar Hasle, Harald Bue og Thomas Seeberg Torjussen som styremedlemmer. 

5. Årsmøtet i Nordstrand MDG valgte følgende til vara, i prioritert rekkefølge: 

 

6. Årsmøtet i Nordstrand MDG ga styret fullmakt til å supplere med inntil 2 nye 

styremedlemmer eller varamedlemmer i perioden fram til nytt ordinært årsmøte i 2018. 

  



12 
 

Styrets innstilling på neste års valgkomité  
Styret innstiller på følgende valgkomite: 

Asle R. Rossavik, leder 

NN1 

NN2  
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Vedtekter for Nordstrand Miljøpartiet De Grønne 
 

Vedtatt på årsmøte 16. februar 2017, Nordstrand. 

§1 Stiftelse og grunnlag 
Nordstrand Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt Nordstrand MDG) er stiftet 11.11.2009  

(org. nr. 911 749 750). 

Lokallaget er en del av Oslo Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og 

vedtekter. 

§2 Formål 
Nordstrand MDG har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Bydel Nordstrand i 

Oslo kommune, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. 

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet 
Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i lokallagets møter og organer følger av §4 i hovedvedtektene. 

I tillegg må man ha folkeregistrert adresse i Bydel Nordstrand, Oslo kommune. Slike medlemmer som 

med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet lokallag kommer til fradrag, og medlemmer som 

med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet kommer i tillegg. 

§4 Årsmøtet 
a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før 

åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for 

årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og 

saksdokumenter senest 14 dager (to uker) før møtet. 

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

 Konstituering 

 Årsmelding med vedlagt rapport fra bydelsutvalggruppen 

 Revidert regnskap, med oversikt over all offentlig støtte 

 Budsjett 

 Lokalt valgprogram (lokalvalgår) 

 Valg av  

o styret med leder, nestleder(e), talsperson, styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

o valgkomité til neste årsmøte 

o representanter til Oslo MDGs fylkesårsmøte/representantskap, med rangerte 

vararepresentanter (virketid for representanter og vararepresentanter er ett år) 

o 1 revisor 

o i valgår: nominasjonskomité og programkomité 

Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et 

flertall på 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem. 

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall av alle fremmøtte medlemmer som har betalt forfalt 

kontingent, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §7). 

d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende 

styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokallaget har over 20 medlemmer. 
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Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons og programkomite til 

neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet. 

e) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling 

fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter 

valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister 

for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet (jf 6), som holdes 

etter at valgprogrammet er vedtatt (jf 4f). 

f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra 

valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. 

Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. 

Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret. 

g) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av minst 40% av hvert kjønn og ha god 

geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i bydelen, skal disse være 

representert. 

h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når 

det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 

1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler 

bare de sakene som er nevnt i innkallingen. 

§5 Styret 
a) Styret i Nordstrand MDG er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor 

årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere 

årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne 

møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å 

følge opp krav fra offentlige myndigheter. 

b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder og talsperson, Leder, talsperson og inntil to 

nestledere velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge. Dersom Grønn 

Ungdom har lokallag, kan det utpeke en representant fra lokallaget som styremedlem. 

c) Leder for bydelsutvalg/bydelsgruppen bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med 

mindre han/hun også er ordinært styremedlem. 

d) Styremedlemmene velges for to år om gangen. Leder og halvparten av styremedlemmene velges i 

mellomvalgår, de øvrige styremedlemmene i valgår. Varamedlemmene velges for to år gangen, men 

slik at det velges ett nytt varamedlem hvert år. 

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er 

tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. 

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder opp forresten 

av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden. 

Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og 

dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at 

varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg. 

g) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret. 

h) I valgår kan styret velge å supplere styret med inntil 2 ekstra styremedlemmer ved behov. 
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i) Styret velger selv sekretær, kasserer og andre relevante funksjoner. 

§6 Nominasjonsmøtet 
Styret innkaller alle medlemmer til nominasjonsmøtet og sørger for å sette møtet. For å kunne avgi 

stemme må en ha vært registrert som medlem i minst 2 måneder og betalt forfalt kontingent. 

Nominasjonsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. 

Endelig listeforslag settes opp i samsvar med «Lov om valg til Stortinget, fylkesting og 

kommunestyrer (valgloven)» av 2002, og oversendes til valgstyret innen 31. mars i valgåret 

undertegnet av to styremedlemmer. 

§6 Tolkning av vedtektene 
Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets 

kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig. 

§7 Endring av vedtektene 
Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med 

innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på 

årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks. 

§8 Oppløsning 
Lokallaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår: 

 at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det 

 at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som 

stilles til lokallag i partiets vedtekter 

 at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller 

 at det skjer endringer i kommune- eller bydelsstrukturen som gjør deling av lokallaget eller 

sammenslutning med andre naturlig. 

Dersom lokallaget ser seg nødt til å legge ned aktiviteten skal det skje i overensstemmelse med 

fylkesstyret. 

Ved oppløsning tilfaller lokal midler Oslo Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den 

organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det 

sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved 

manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler. 


