
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
FROGN MDG 

 
Onsdag 17. september 2014 

Frogn Rådhus, Møterom Fraunar 18.30 – 20.00 



AKTIVITETER I MDG 
ü Presentasjon av Akershus MDG, ved fylkesleder 

Mette Sperre 
ü Presentasjon av aktiviteter i Follo, ved Linda 

Byström 
ü Presentasjon av aktiviteter i Frogn, ved Linda 

Byström 
ü Hvordan kommuniserer vi? 
ü Årsplan 2014 



ØKONOMI OG BUDSJETT 
Frogn lokallag ble stiftet i november 2013. Det ble da 
besluttet at det ikke var nødvendig å holde et vanlig 
årsmøte for aktivitetsåret 2013. Det foreligger derfor 
ikke noe vedtatt budsjett for 2014.  
 
Budsjett for 2015 vedtas på neste ordinære årsmøte. 
 
Regnskap for 2013 og 2104 blir presentert og 
godkjennes samlet ved årsmøte våren 2015 (for 
aktivitetsåret 2013-2014). 
  



REGNSKAP 
INNTEKTER OG UTGIFTER FRA 01.12.2013 - 31.08.2014 

INNTEKT	   UTGIFT	  
Medlemskon*gent	   Kr	  462,00	  
Møte	  med	  *dligere	  Frogn-‐
ordførere	  

Kr	  430	  

Sann*dsinformasjon	  -‐	  NetCom	   Kr	  275,53	  
Sann*dsinformasjon	  -‐	  NetCom	   Kr	  218,87	  
Sann*dsinformasjon	  -‐	  NetCom	   Kr	  218,00	  
Sann*dsinformasjon	  -‐	  NetCom	   Kr	  228,00	  
TOTAL	   Kr	  462,00	   Kr	  1370,	  40	  



HVA VIL FROGN MDG? 
Åpen diskusjon og forventninger til styret 
 
Hvordan kan du bidra? 
•  Medlemsverving 
•  Sosiale medier 
•  Frivillig ved arrangement 
•  Avisinnlegg 
•  Mm. 



NOMINASJONSPROSESSEN 
Frogn MDG skal stille liste til kommunevalget 2015. MDG har 
retningslinjer for nominasjonsprosessen. Frogn MDG bruker 
muligheten til å følge en forenklet prosess. 
 
9 personer står foreløpig på lista (min. 7 kandidater nødvendig) 
 
Toppkandidater presenteres på ekstraordinært årsmøte 17. 
september 2014. Det er fortsatt mulig å melde inn kandidater. Forslag 
skal ha kommet inn til styret seinest 15. oktober 2015 
 
Endelig innstilling med innkalling til nominasjonsmøte sendes ut til 
lokallagsmedlemmer seinest 15. november. Nominasjonsmøte 
holdes seinest 31. januar. 



FORELØPIGE LISTEKANDIDATER 
1.  Linda Byström 
2.  Henrik Mathiesen 
3.  Sebastian Dahl 
4.  Stefan Docksjø 
5.  Kari Elliott 
6.  Anne Røvig Rygh 
7.  Tina Ohlsson 
8.  Irene Myrbostad 
9.  Therese Larsen 



VALG 
•  Suppleringsvalg av styre 

•  Valg av valgkomité 

•  Det velges ikke nominasjonskomité for 
kommunevalget 2015 

 



INNSTILLING SUPPLERING AV STYRE 
LEDER Linda Byström 
SEKRETÆR Henrik Mathiesen 
KASSERER Sebastian Dahl 
STYREMELDEM Ingen innstilling 
STYREMEDLEM Ingen innstilling 
VARA 1 Ingen innstilling 
VARA 2 Ingen innstilling 
 
Styret bør ha 5 medlemmer, og må ha minst 3 medlemmer. Forslag til 
styremedlemmer kan sendes styret I forkant av møte, eller foreslås på 
møte (benkeforslag). Alle verv til styret er på valg ved ordinarie 
årsmøte 2015. 



VALGKOMITÉ 
Styret ønsker, hvis mulig, at det velges 
valgkomité på mellom 3 og 5 medlemmer. 
 
Valgkomitéen skal foreslå kandidater til 
ulike verv i lokallaget – f.eks. valg av nytt 
styre ved årsmøte i 2015. 


