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FN 1 Forslag til ny paragraf - § 3 Program Ref.: Ny § 3a 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag a) MDG Rogaland skal ha eget fylkesprogram som behandles på Årsmøtet i år med valg til Fylkestinget (oddetallsår). Medlemmer og lag kan 

reservere seg mot enkeltpunkter i MDGs prinsipp- og arbeidsprogram og fylkesprogrammet dersom de strider mot deres personlige overbevisning. 
De må orientere nominasjonsmøtet om dette før de tar imot nominasjon. Hvis fylkesprogrammet endres etter nominasjonen skal de samme 
instansene orienteres innen en måned etterat programmet er vedtatt. 

Realitet Det finnes ikke krav om dette i gjeldende vedtekt  
Begrunnelse Skal sikre at vi  har et av årsmøtet godkjent program som gjelder etter årsmøtet og før nominasjonsmøtet i år med Fylkestingvalg. ”Når” erstattes 

med ”hvis” fordi endring av programmet skal være unntaket  og ikke regelen. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: I 2015 måtte programmet utarbeides etter årsmøtet og nominasjonsmøtet. Det mistet dermed årsmøtets 
godkjenning, noe som førte til vanskeligheter med å komme fram til et program. Nominasjons- møtet kunne heller 
ikke vite hvor kandidatene sto i forhold til programmet (som ikke eksisterte). 

 
FN 2 Forslag til ny paragraf - § 5 Vedtekter og norsk regelverk Ref.: Ny § 5c 

Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland, med bakgrunn i vedtektene godkjent av årsmøtet i MDG Rogaland 2007 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag c) Disse vedtektene skal være tilgjengelige for medlemmene på nettet. Fravik fra vedtektene kan bare godkjennes mellom årsmøtene av et enstemmig 

fylkesstyre. Fravik skal omtales i årsmeldingen. 
Realitet Normal praksis i alle partier. Vedtektene er til for å overholdes, men det må ikke bli så firkantet at de ikke kan fravikes i spesielle tilfeller 
Begrunnelse Bestemmelsen er en forutsetning for å holde orden i partiet. Ved at fraviket omtales i årsmeldingen fås mulighet til forbedring av vedtektene samtidig 

som vi har full åpenhet om fravik. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: En del av opplegget for å sikre at fylkeslaget fungerer iht 
krav fastsatt av fylkeslagets høyeste organ: Årsmøtet.  

 
FN 3 Forslag til ny paragraf - § 5 Vedtekter og norsk regelverk Ref.: Ny § 5d 

Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag d) Tillits- og folkevalgte i MDG Rogaland har et særskilt ansvar for å påse at lover, forskrifter og veiledninger som gjelder for partier blir fulgt. 

Styret skal påse at økonomisk rapportering til myndigheter, Partiportalen og SSB blir utført., jf http://prosjekt.fylkesmannen.no/partistotte/ 
Realitet Lover og forksrifter for politiske partiet må følges. Hvis det ikke rapporteres kan vi miste den økonomiske støtten fra det offentlige. 
Begrunnelse Bestemmelsen er foreslått som følge av korrespondanse med myndighetene, jf Partiloven og Valgloven med forskrifter. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: En del av opplegget for å sikre at fylkeslaget fungerer iht 
krav fastsatt i lover og forskrifter. 
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FN 4 Forslag til ny paragraf - § 8 Komitéer Ref.: Ny § 8a 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag a) Generelle krav til innstillinger på styre/komiteer: 

i. Tilnærmet lik kjønnsfordeling 
ii. God aldersmessig fordeling 
iii. Best mulig geografisk fordeling: Haugaland, Ryfylke, Nord- og Sør-Jæren, Dalane 
iv. Grønn ungdom skal være representert 
v. Tre av styrets medlemmer og to av varamedlemmene velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet i styret. 
vi. Ingen komité kan innstille kandidater som skal erstatte medlemmer av egen komité 

Realitet Slike krav er ikke satt i standardvedtektene 
Begrunnelse Denne bestemmelsen skal sikre de forholdene som er listet opp i (i) – (vi) 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: § 8.1 (v) er som før. 

 
 
 

FN 5 Forslag til ny paragraf – 8 Komitéer Ref.: Ny § 8b 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt § 4c, siste setning: Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte. 
Forslag b) Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av Fylkesstyre til neste årsmøte (hvert år), Programkomite (når dette er aktuelt), 

Nominasjonskomite (hvert annet år) og Revisor (når dette er aktuelt), til neste årsmøte. Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. 
Realitet Ansvarsforhold mht valg av kandidater  til lister fylkesting og storting og andre verv må være klart 
Begrunnelse Det skilles mellom valg komite og nominasjonskomite med klarere ansvarsforhold mellom disse to. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med ny § 3.1 
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FN 6 Forslag til ny paragraf – 8 Komitéer Ref.: Ny § 8c 

Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag c) Ikke valgbar til Styreleder er de som fra før innehar 2 eller flere topphverv. Som topphverv regnes: 

a. Nominert listetopp med stemmetillegg 
b. Partiets representant på Stortinget 
c. Partiets representant på Fylkestinget 
d. Partiets representant  i Kommunestyre 
e. Leder av komite: 

i. Nominasjonskomite 
ii. Valgkomite 

iii. Programkomite 
 

Realitet En gruppe – relativt liten i forhold  til antall medlemmer -  innehar flere tillitsverv både lokalt og på fylkesnivå samtidig som noen av de samme også 
ble satt høyt  opp på listene og dermed er folkevalgt.  

Begrunnelse Denne bestemmelsen skal sikre at styreleder ikke  har for mange topphverv, dvs bare ett i tillegg til ledervervet. Dette er på grunnlag av at: 1) MDG i 
hovedsak er for mest mulig maktspredning med flatest mulig struktur og 2) Styrelederjobben er /bør være så krevende at flere verv i tillegg vil kunne 
gå ut over jobben som styreleder. 

Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Ingen 

 
 
 

FN 7 Forslag til ny paragraf – 8 Komitéer Ref.: Ny § 8d 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag d) Gruppeleder på eller Listetoppkandidat for Fylkestinget og Leder MDG Rogaland er faste ordinære medlemmer av programkomiteen. 
Realitet Dette  har ikke vært vedtektsfestet før, noe som skapte problemer med ferdigstillingen av Programmet for MDG Rogaland våren 2015. 
Begrunnelse Øverste tillits- og folkevalgte bør være med i programkomiteen for unngå ekstra arbeid ifm ferdigstillingen av  programmet. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med ny § 3.1 
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FN 8 Forslag til ny paragraf – 8 Komitéer Ref.: Ny § 8e 

Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag e) Det velges ekstern autorisert revisor eller intern revisor med bestått høgskoleeksamen innen økonomi og administrasjon. Valgt revisor som er 

medlem i fylkeslaget kan ikke inneha andre verv i fylkeslaget. 
Realitet Krav iht Partiloven § 21, jf § 1, 1. Punktum. Det er intet krav om revisor i dagens vedtekter. 
Begrunnelse Det skal ikke være opp til styret å avgjøre om regnskapet skal revideres. Krav i Partiloven må følges. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Ingen 

 
 

FN 9 Forslag til ny paragraf – 8 Komitéer Ref.: Ny § 8f 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag f) Årsmøtet velger en nominasjonskomité på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i nominasjonskomitéen. 

Nominasjonskomitéen har ansvar for å innstille på listekandidater til Fylkestings- og Stortingsvalget Samt kandidater til valgkomitéen. Retningslinjer 
for nominasjon er gitt i VEDLEGG IV. 

Realitet Det er ingen vedtekter for valg av nominasjonskomité  
Begrunnelse Det bør være en egen komité som ivaretar nomineringen 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Iht kommentar av Tore Bergum. 

 
 

FN 10 Forslag til ny paragraf –  § 9 Fordeling av MDGs verv i fylket og kommuner Ref.: Ny § 9a 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt Ingen 
Forslag a) Når valgresultatet for kommunestyrer og fylkesting er klart, skal representanter valgt inn for MDG velge gruppeleder. Gruppeleder skal 

samarbeide med de andre representantene og vararepresentantene om forhandlinger og fordeling av verv i kommunen/fylket. 
Realitet Det har vært saker i fylket og i lokallag der enkeltmedlemmer har følt seg forbigått mht fordeling av verv. 
Begrunnelse Bestemmelsen skal sikre at folkevalgte ikke føler seg satt utenfor forhandlinger og fordeling av verv. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: Ingen 
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ET 1 Endringsforslag – tillegg tillegg § 4a Årsmøtet (rød tekst), Ref.: Fra § 4a til § 6a 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt § 4a Årsmøtet er fylkeslagets 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 senest to uker før møtet. 

Forslag § 6a Årsmøtet er fylkeslagets 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 to uker før møtet. 

Realitet Det mangler krav om at saksdokumenter skal følge med i innkallingen. 
Begrunnelse Medlemmene bør kunne få anledning til å forberede seg og sette seg inn i saksdokumentene på forhånd 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: § 4a blir § 6a dersom de nye paragrafene 3 og 5 vedtas. 

 
 
 

ET 2 Endringsforslag – tillegg tillegg § 4b Årsmøtet (rød tekst), Ref.: Fra § 4b til § 6b 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt § 4b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i 

innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem. 
Forslag § 6b Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre.  Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i 

innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.  
Anbefalt dagsorden er som vist i VEDLEGG I. 

Realitet Det mangler retningslinjer om dagsorden som bør følge med i innkallingen. 
Begrunnelse Medlemmene bør kunne få anledning til å forberede seg og sette seg inn i saksdokumentene på forhånd og kjenne til dagsorden 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: § 4b blir § 6b dersom de nye paragrafene 3 og 5 vedtas. 
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ET 3 Endringsforslag – tillegg § 4c Årsmøtet (rød tekst), Ref.: Fra § 4c til § 6c 

Forslagsstiller Styret MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt §4 c) Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at 

lokal/fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte. 
Forslag § 6c Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokal/fylkeslaget 

har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte, (hvert år), Programkomite (når dette er aktuelt), 
Nominasjonskomite (hvert annet år) og Revisor (når dette er aktuelt), til neste årsmøte.  

Realitet Standardvedtektene inneholder ikke slike krav som vist  her med rød tekst. 
Begrunnelse Det skilles mellom valg komite og nominasjonskomite med klarere ansvarsforhold mellom disse to, jf § 9.7 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Endringsforslaget vedtas Kommentar: Ingen 

 
 

ET 4 Endringsforslag – tillegg § 5a Styret (rød tekst), Ref.: Fra § 5a til § 7a 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt a) Styret i MDG Rogaland står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokal-/fylkeslaget, 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. 

Forslag a) Styret i MDG Rogaland er fylkeslagets øverste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle 
aktiviteter i lokal-/fylkeslaget, 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, jf maler i VEDLEGG II. 

Realitet Ingen andre organer er pålagt slikt ansvar imellom årsmøtene. Sekretariatet MDG har dessuten uttalt at Fylkesstyret er øverste organ i fylket mellom 
årsmøtene.  

Begrunnelse Bestemmelsen gjør det helt klart hva som er fylkeslagets høyeste tillitsvalgte organ mellom årsmøtene. Dette må ikke sammenblandes med fylkets 
høyeste politiske organ, som antas å være den gruppen av folkevalgte MDG medlemmer som er innvalgt på Fylkestinget. For at styret skal kunne 
fungere forsvarlig bør roller og ansvar være definert. Dette vil også være av betydning for de som stiller til valg, nemlig at de vet hvilken rolle og 
hvilket ansvar de  vil få dersom de velges inn i styret. 

Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget vedtas Kommentar: MDG Stavanger spør: Kan den foreslåtte teksten 
“Fylkesstyret i MDG Rogaland er fylkeslagets øverste organ mellom 
årsmøtene” komme i konflikt med politisk gruppes mandat? Svar: Nei, jf 
begrunnelsen ovenfor 
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ET 5 Endringsforslag – tillegg§ 5b Styret (rød tekst), Ref.: Fra §5b til §7b 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt 5b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert 

rekkefølge. 
Forslag 7b) Styret består av minst 5 medlemmer, inkludert leder og nestleder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. 2 av styremedlemmene skal 

være henholdsvis sekretær og kasserer. 3 varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge. Ved leders frafall fungerer nestleder som leder. Roller og 
ansvarsforhold er vist i VEDLEGG III. 

Realitet Nasjonale vedtekter fastslår at det skal være sekretær og kasserer i fylkeslag, men roller og ansvarsforhold for styrets medlemmer er  ikke definert. 
Styret har i 2015 fungert med 5 medlemmer med roller og ansvar definert av styret selv. 

Begrunnelse 5 medlemmer gir større bredde i styret. Roller og ansvarsforhold bør være definert og her foreslås det tatt inn som retningslinje i Vedlegg III 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: Endring av retningslinjer bør kun kreve vanlig flertall på 
årsmøte (ikke 2/3 flertall som for vedtektsendringer).  

 
 
 

ET 6 Endringsforslag – tillegg § 5j Styret (rød tekst), Ref.: Fra §6c til §7j 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt §6c Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler 

også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av 
Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette. 

Forslag §7j) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler 
også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av 
Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette. Styret skal påse at lokallaget etableres i samsvar med partiets 
retningslinjer for etablering av lokallag og registreres i Partiportalen og eventuelt i Brønnøysundregisteret. 

Realitet Det finnes ikke slikt krav i dag.  
Begrunnelse Nystiftet lokallag har  behov for styrets rettledning. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: Ingen 

 



FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR 2016 FOR MDG ROGALAND 
FN = Forslag Ny bestemmelse  ET = Endringsforslag tillegg (rød tekst), ES = Endringsforslag strykning (tekst) RE = Redaksjonell endring 
 

Macintosh HD:Users:ove:Desktop:MDG Arkiv Op:04 Møter:04.03 Sakspapirer:04.03.02 MDG Rogaland Årsmøte Dok:04.03.02.03 Vedtekter til Årsmøtet:Forslag til vedtekter Årsmøte 2016.doc  5/1-2016 
     Side 8 av 12 

 
 

ES 1 Endringsforslag – Strykning  § 5f Styret (strøket tekst) Ref.: Fra § 5f til § 7f 
Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende vedtekt 5f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. 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. 

Forslag 7f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. 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. 

Realitet Første setning unødvendig. 
Begrunnelse Ref. ET 5 ovenfor: Ny paragraf 7b inkluderer særskilt valg av nestleder som vil rykke opp automatisk hvis leder faller fra. 
Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: Ingen 

 
RE 1 Redaksjonelle endringer av overskrifter og flytting av innhold i § 6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget”  Ref: Nye og gamle overskrifter 

Forslagsstiller Styrets vedtektskomité MDG Rogaland 
Gjeldende overskrifter 
alle paragrafer  

§1 Stiftelse og grunnlag, §2 Formål, §3 Medlemskap, §4 Årsmøtet, §5 Styret, §6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget, §7 Tolkning av vedtektene,  
§8 Endring av vedtektene, §9 Oppløsning 

Gjeldende overskrifter  
alle + nye paragrafer 

§1 Stiftelse og grunnlag, §2 Formål, §3 Program, §4 Medlemskap, §5 Vedtekter og norsk regelverk,  §6 Årsmøtet, §7 Styret, §8 Komitéer,  
§ 9 Fordeling av MDGs verv i fylket og kommuner, §10 Oppløsning 

Gjeldende plassering 
av vedtekter som 
foreslås flyttet 

§6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget” §6a, §6b og §6c som gjelder saksforhold i styret og §6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget §§ 6d, og 6e 
som gjelder saksforhold på årsmøtet, §7 Tolkning av vedtektene, §8 Endring av vedtektene,  

Ny plassering av 
vedtekter 

§ 6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget” §6a, §6b og §6c som gjelder saksforhold i styret flyttes til §7 Styret, §7h), §7i) og §7j). 
§ 6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget §§ 6d, og 6e under gjelder saksforhold  på årsmøtet flyttes til §6 Årsmøtet, §6f) og §6g). 
§7 Tolkning av vedtektene og §8 Endring av vedtektene Flyttes til ny § 5 ”Vedtekter og norsk regelverk” og blir §5a og §5b,  

Realitet Flyttingen medfører ingen endring av bestemmelser – dette er kun en redaksjonelle endringer 
Begrunnelse Forslaget til nye vedtekter gjelder for fylket. Disse redaksjonelle endringene er konsekvens av nye overskrifter. Det er derfor ikke nødvendig med en 

egen § 6 ”Særskilte vedtekter for Fylkeslaget”. Denne oppheves og innholdet flyttes til ny §6 hva gjelder saksforhold på årsmøtet og til ny §7 hva 
gjelder saksforhold i styret (§4 og §5 blir §6 og §7 pga ny §3 og ny §5).  

Vedtektskomitéens 
innstilling 

Forslaget til endring vedtas Kommentar: Alle bestemmelser som gjelder årsmøtet samles under overskriften ”§6 Årsmøtet” (tidligere §4) 
og alle endringer som angår styret samles under overskriften ”§7 Styret” (tidligere §5). 
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VEDLEGG I: Årsmøtets dagsorden (sak som krever vedlagt saksdokument er merket med *):  
 
Ordinært: 
I. Registrering 
II. Praktisk informasjon, sikkerhet og beredskap 
III. Åpning og velkomsttale ved Styreleder MDG Rogaland 
IV. Konstituering av årsmøtet: 

a) Godkjenning av dagsorden* og innkalling 
b) Godkjenning av foreslått møteleder 
c) Valg av referenter og  protokollunderskrivere 
d) Valg av tellekorps 

V. Årsmelding* legges frem for godkjenning ved Styreleder, 
VI. Revidert regnskap* legges frem av Kasserer for godkjenning 
VII.  Årsplan og forslag til budsjett*, legges frem for godkjenning ved Styreleder 
VIII. Politisk program* for Rogaland (i år med fylkestingvalg - oddetallsår) 
IX. Valg av styre*, bestående av minst 5 medlemmer: 

1. Styrets leder –velges særskilt (krav) 
2. Nestleder –velges særskilt (Av styret foreslått krav) 
3. Sekretær (krav) 
4. Kasserer (Krav) 
5. IKT og vedtekts ansvarlig (av styreleder foreslått krav), 

X. Valg av Representant* og vararepresentant* til Landsstyret (LS) (Disse bør normalt være styrets leder og nestleder av begge kjønn) 
XI. Valg av 3 varamedlemmer* til styret i nummerert rekkefølge 
XII. Valg av Fylkets representanter* til Landsmøtet iht forslag fra lokallagene. NB! Husk lik kjønnsfordeling 
XIII. Valg av ny valgkomitè* på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen 
XIV. Valg av ny nominasjonskomité (på 3 eller 5 medlemmer for en funksjonstid på to år (på årsmøter i år før valg),  dvs partallsår 
XV. Valg av revisor (velges bare dersom godkjent revisor ikke er innleid/skal innleies). 
XVI. Resolusjoner/Forslag (behandles hvis innsendt innen fristen satt i melding om tid og sted for årsmøtet) 
 
Tillegg til XIV i valgår: 

1. Godkjenning av innkallingen til nominasjonsmøtet* fremlagt av det avgående styret. Nominasjonsmøtet skal gjennomføres senest 2 uker etter årsmøtet.  
2. Nominasjonskomitéen presenterer for årsmøtet kandidatlisten* for valget til Storting eller Fylkesting (årsmøtet kan delegere til nominasjonskomitéen å  

oppdatere listen). 
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ÅRSMELDING MDG ROGALAND 20XX 
 

1. S t y rets sammensetning i 20XX 
 

2. N o minasjons-/valgkomité 20XX 
 

3. M edlemsoversikt 20XX 
 
4. M øtevirksomhet i 20XX 
 
5. P ressearbeid 

 
6. S a m mendrag av aktiviteter og arrangementer  
 
7. Leders vurdering av 20XX 
 
8. V e d legg 

1. O versikt lokallag i Rogaland 20XX 
2. A rkivnøkkel for MDG Rogaland 20XX 
3. A nsvarsmatrise 20XX 
4. V a lgresultat 20XX 
5. R e g nskap 20XX 
6. R e ferat fra årsmøtet 20XX 
7. Å rsplan 20XX 
8. Budsjett 20XX 

VEDLEGG II: Årsmøtets dagsorden (sak som krever vedlagt saksdokument er merket med 
*):   
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VEDLEGG III : Ansvarsmatrise MDG Rogaland Styrets sammensetning og funksjoner 

# Funksjo
n 

Roller Ansvar 

1 Leder Leder MDG Rogaland Fremme MDG Rogalands saker i media 
Forfatter årsmeldingen til årsmøtet 
Leder arbeidet med løsning av personalkonflikter 
Kaller inn til og leder styre- og medlemsmøter.  
Tar seg av ekstern korrespondanse 

Koordinator Samordner forberedelsene til årsmøtet og sender ut innkalling 
Samordner styrets aktiviteter 
Samordner fylkets arbeid med vedtekter for MDG Rogaland 
Samordner fylkets arbeid med program for MDG Rogaland 

Kontakt Holder kontakt med sentralorg.som LS representant og sentralstyret v/partiets sekretariat. Primærkontakt for alle lokallagsledere 
Disponent  Økonomi/Budsjett MDG Rogaland Påser at regnskap blir ført 
Komité medlem Fast medlem i MDG Rogalands programkomite 
Prosesseier Godkjenner styrende dokumentasjon for MDG Rogaland 

2 Nestleder Assisterende Leder Assisterer leder med ivaretakelse av leders roller og ansvarsområder som anvist av leder og fungerer som leder når leder er fraværende pga ferie, sykdom  
Valgkoordinator Valgkoordinator mellom styret og Lokallagene på Jæren. Leder valgkoordinering i valgår  

3 Sekretær Skriver Skriver og undertegner referatene fra styre- og medlemsmøter 
Assisterer lederen med korrespondanse 
Fører postliste 
Oppdaterer lokallagsliste og andre lister med data 

Organisator Bestiller møtelokaler og klargjør lokalet i forkant av møtene 
Mottar og fordeler post 
Fører tilsyn med medlemsregisteret 

Arkivar  Ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av fylkeslagets elektroniske og papirdokument arkiver og at disse har felles arkivnøkkel 
Kontakt Kontakt med alle lokallagssekretærer og nasjonal sekretær  

4 Kasserer 
 

Regnskapsfører  Fører MDG Rogalands regnskap for inn- og utbetalinger og sørger for at det er nummererte bilag som samsvarer med de enkelte poster i regnskapet. Betaler mottatte 
regninger innen forfall og foretar utbetalinger iht styrevedtak.  
Utarbeider forslag til inntekts- og utgiftsbudsjett og påser at pengebruken er i samsvar med budsjettet 

Kontakt Primærkontakt for alle lokallagskasserere og nasjonal kasserer 
Materiellforvalter  Fører inventarliste og forvalter partiets materiell 

5 IKT Redaktør Redaktøransvar og ansvar for vedlikehold og videreutvikling av MDG Rogalands Web- og fb sider 
Kontakt Primærkontakt for alle IKT ansvarlige i lokallagene og nasjonal IKT ansvarlig 
Tilsyn Fører tilsyn med vedtekter, samler inn erfaring og foreslår forbedringer av vedtetktene 

6 1. Vara  
 

Arkivassistent Assisterer sekretær med vedlikehold og videreutvikling av fylkeslagets elektroniske og papirdokument arkiver og at disse har felles arkivnøkkel 
Valgkoordinator Valgkoordinator mellom styret og Lokallagene Nord-Rogaland 

7 2. Vara  Materiellassistent Fører inventarliste og forvalter partiets materiell 
Valgkoordinator Valgkoordinator mellom styret og Lokallagene på Høg-Jæren og Dalane 

8 3. Vara  Valgkoordinator Valgkoordinator mellom styret og Lokallagene i Ryfylke og på Øyane 
Sist oppdatert: 19/10-15 /OBr.  
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VEDLEGG IV: Retningslinjer for nominasjon 
 
1) Oppstart av arbeidet 
Den nyvalgte Nominasjonskomiteen avløser den gamle etterat  nominasjonsmøtet er gjennomført senest 2 uker etter årsmøtet. Nominasjonskomiteen bør starte arbeidet sitt 
minst 6 mndr før årsmøtet i år med valg til Fylkesting og Storting og 3 mndr. før valg av valgkomite. 
  
2) Ansvar 
Nominasjonskomitéen har ansvar for å:  
a) Innstille kandidater til valg av Valgkomite for kommende periode. 
b) Innstille på valg av kandidater til MDG Rogalands liste til fylkestinget eller til Stortinget. Styret skal uten å endre innstillingene legge disse ved innkallingen til årsmøtet (2 
uker før årsmøtet). 
Det nyvalgte styret har ansvar for å:  
a) Sende ut innkallingen til nominasjonsmøtet til alle medlemmer i fylket. 
b) Gjennomføre nominasjonsmøtet iht Valgloven og prosedyren i nasjonale retningslinjer 
Loallagsleder har ansvar for å: 
c) Sikre at liste som endres etter nominasjonsmøtet gjøres kjent for de nominerte som er berørt av endringen før listen innleveres. 
 
2) Arbeidet i komiteen 
a) Nominasjonskomiteen bør kontakte alle lokallag for å finne aktuelle kandidater og informasjon om disse til fylkeslista eller stortingslista.  
b) Følgende opplysninger bør fremskaffes om personer som skal stå på fylkeslista eller stortingslista: 

i. Om personen ønsker å stå på lista 
ii. Personopplysninger 

a. Fullstendig navn 
b. Bostedsadresse 
c. Fødselsdato 
d. Yrkestittel 

iii. Kontaktinformasjon 
a. Telefon nummer 
b. E-postadresse 

c) Umiddelbart etter årsmøtet retter nominasjonskomitéen opp kandidatlisten dersom årsmøtet har vedtatt benkeforslag på nye kandidater. 
 
3) Annet 
Forøvrig vises til vedlagte nasjonale retningslinjer for nominasjon utstedt av LS 15/11 -2015 


