Protokoll fra styremøte i Miljøpartiet De Grønne Hamar
Møte nr. 1-2017
Møtested:

Hamar rådhus

Møtedato:

12.01.2017

Tid:

Kl. 19:00 – 20:45

Innkalt:

Anne Ellefsen, Kristin Stavnem, Karianne Aam, Jasper Kroon, Kristoffer Gjerde
Alle innkalte medlemmer møtte.

Møteleder:

Kristoffer Gjerde

01/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste – V

Referent:

Kristin Stavnem

Godkjent

02/2017

Introduksjonsrunde – D
Det ble foretatt en introduksjonsrunde slik at medlemmene ble bedre kjent med
hverandre og med hverandres ambisjoner for lokallaget.

03/2017

Konstituering -V
To styremedlemmer signerte protokollen fra ekstraordinært årsmøte 20.12.2016.
Jasper Kroon ble enstemmig valgt som styrets kasserer
Karianne Aam ble enstemmig valgt som styrets sekretær

Ny styresammensetning registreres i Brønnøysundregistrene.

04/2017

Planlegging – D
Skolering:
Styret har behov for skolering – både om politikk og organisasjon. Det vurderes
også å iverksette skolering for medlemmer i form av gjennomgang av
partiprogram. Kristoffer kontakter Bård S. Grasbekk, som har skoleringskurs for
videre avtale/opplegg.

Synliggjøring:
Arrangement ved skøyteringen på Stortorget en lørdag før midten av mars fokus på gjenbruk og reparasjon av utstyr. Vi står på stand med varmt å drikke og
utlån/salg av brukte skøyter fra Gjenbruks-bua.
Kristin sjekker med kommunen vedr. tillatelse til å stå på stand og avklarer dato.
Kristoffer sjekker med fylkesstyret vedr. rekvisitter til stand.

Avisinnlegg:
Jasper skriver et innlegg om jordvern og jordkvalitet.
Karianne og Kristin skriver et innlegg med bakgrunn i MDG Hamars opprinnelige
jernbanestandpunkt - alternativ Midt - og lokallagets fokusområder fremover.
Innlegg forelegges styret for korrektur og kvalitetssikring før de sendes avisene.

Facebook-siden til Hamar MDG:
Hvordan skal siden brukes fremover? Profil og felles plattform for bruk av siden
bør diskuteres. Kristoffer kontakter MDG’s kommunikasjonskompetanse sentralt
for å få tips.

05/2017

Eventuelt
Viktig å mobilisere til godt oppmøte på årsmøte 9.mars. Kun 8 uker igjen!

Neste møte: Torsdag 26.januar kl. 19:30 i Hamar rådhus.
Møtefrekvens med møte annenhver torsdag kl. 19:30 opprettholdes inntil videre.
_________________________________________________________________________
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