
 
ÅRSMØTE 2020 
MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORTEN 
 
Tid:   torsdag 27. februar 2020, kl 18.00- 20.45 
Sted: “Knut”, Storgate 15, Horten 
 
Program 
 
Kl 18.00-19.00: “Hva er Grønn Helsepolitikk?” med Kristoffer Robin Haug 
(nasjonal helsepolitisk talsperson for MDG/ fylkesråd Viken MDG)  
Åpent for alle før det formelle årsmøtet.  
 
19.00: Pause med matservering  
 
Kl19.30-20.45: Årsmøte for MDG medlemmer 
 
 
SAKSLISTE: 
SAK 1: Konstituering 

a) Valg av ordstyrer 
b) Valg av referent 
c) Valg av to til å skrive under protokoll 

SAK 2: Godkjenning av innkalling og forretningsorden 
SAK 3: Godkjenning av saksliste 
SAK 4: Årsmelding 2019 
SAK 5: Regnskap 2019 
SAK 6: Styrets godtgjørelse 
SAK 7: Budsjett 2020 
SAK 8: Valg 

a) Styret 
b) Valgkomite 
c) Landsmøte delegater 

SAK 9: Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 1. Konstituering 
a. Valg av ordstyrer 
Forslag til vedtak: Tormod Nedreberg velges til ordstyrer 
 
b. Valg av referent 
Forslag til vedtak: Tomas Moss velges til referent 
 
c. Valg av to protokollunderskrivere 
Forslag til vedtak: to representanter velges fra salen 
 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og forretningsorden 
Forslag til vedtak: Innkalling og forretningsorden godkjennes 

Vedlegg: Møtereglement 
 
Sak 3: Godkjenning av saksliste 
Forslag til vedtak : Saksliste godkjennes 
 
Sak 4: Arsmelding 2019 
 
Årsmelding 2019  legges frem, ved styreleder 
Politisk regnskap  legges frem, ved gruppeleder Svein-Erik Figved  
Forslag til vedtak:  Årsmeldingen godkjennes 
 
 

ÅRSMELDING 2020 
MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORTEN 
 
Medlemstall: 
Innen utgang 2019 hadde vi 80 medlemmer. Dette viser en 30% økning siden 2018 
hvor vi hadde 62 medlemmer. 
 
Styret for 2019: 
Styreleder: Jennifer McConachie  
Sekretær: Tomas Moss 
Kasserer: Rune Skaane 
Styremedlem:  Svein-Erik Figved 
Styremedlem:  Stine Paulsrud Haugen 
Styremedlem:  Marte Emilie Arnesen 
Vara:    1. Joachim Restad  2. Harald Moskvil. 
 



 
Valgkomite:  
1. Odin Engebraaten  2. Håkon Skatvedt  3. Rakel Kjeldsberg. 
 
Styremøter: 
Det ble avholdt 8 styremøter:  
06.02, 27.03, 23.04. 19.08, 08.09, 23.09, 09.10, 04.12 
Årsmøte 2019  ble avholdt 27 februar. Gjesteforedrag: Hulda Holtvedt (Grønn Ungdom) 
Nominasjonsmøte for lokalvalget 15. januar 
Valgkamp programmøte 14. mars 
Valgkamp Kick-off 8. mai 
Sommertreff på Rørestrand Beachbar 20. juni 
Åpent lunsjtreff  m Arild Hermstad på Nykirke 4. aug 
Landbrukspolitisk temakveld 8. aug 
Valgvake  9. sept 
Medlemsmøte: “ Bli Kjent”  14. nov 
Grønn Fredag Bruktmarked  29. nov 
Grønn Shuffle juletreff 13. Des 
 
AKTIVITET OG ARBEID: 
Valgkamp: 
De viktigste arbeid styret jobbet med i 2019 var lokalvalgkamp.  
 
Mål for valget: Minst 3 kommunestyrerepresentanter, minst 6,5% oppslutning, minst 
835 stemmer. Nedre akseptgrense: beholde dagens 2 plasser i kommunestyret 
 
Valgresultat: 961 stemmer 7.1%  3 mandater i kommunestyret 
 
Dette betyr at vi nådde målet vårt! 

 
Overalt ble valgkamp veldig vellykket og lokallaget nådde nye høyder med aktivitet 
takket være de mange engasjerte valgkampfrivillige og en målrettet stadig innsats 
gjennom flere måneder. Vi var synlige i bybilde, media, sosial media og skilte oss ut fra 
de andre partiene. Vi prioriterte aktivitet hvor vi kom i kontakt med målgruppene våre. 
Vi mobiliserte mange frivillige og hadde det gøy. 



 
Valgkampstrategi ble utarbeidet gjennom innspill fra medlemmer og gjennomført av et 
valgkampteam bestående av styret som avholdt jevnlig valgkampmøter. 
Husbesøk : Banket på 926 dører og gjennomførte 600 samtaler med en 
hurtigundersøkelse for å oppnå gode lyttende samtaler.  
Stands/aksjoner: Det ble holdt 10 stands og 10 aksjonsdager. 
 

  
Plantemarked/såverksted Åsgårdstrandsdagene 
Sykkelkaravane  m Arild Hermstad  
Mobilstand  utenfor Fotografiets dag 
“Matsvinn Forsvinn” pop-up lunsj på stand i Horten sentrum;  
Grønt bokbad/bokbytting med møblert stand i sentrum;  
Stand utenfor 2 matbutikker med tøyhandlenett sydd av frivillige; 
«Grønn på Superlangdag»  med smoothie-sykkel & planteverksted 
Togaksjoner x 2 på Skoppum togstasjon 
Stand på Universitetet Bakkenteigen. 

 
 
Videokampagne :  vi laget valgkampvideoer med 2 kandidater. 
Skolering:  Det ble avholdt husbesøk/velgersamtale skolering. 
Debatter:  Vi  deltok i alle de 7 lokalpolitiske debattene: næringslivet, 
pensjonistforening, Barnas valg, Gjengangeren i sentrum & Gjengangeren nett-tv, 
Skole/oppvekst, Fjord & havnebyen Horten. 
 



 
 

 
 
Aksjonsdager: “ Knut” ble leid som valgkamplokale en dag/uke med oppmøte til 
ukentlig valgkamp aktivitet som frøpose-bretting og dørbanking. 
Vi ble også synlige i eksterne aksjoner som Klimabrøl, Lysaksjonen for Klima og 
Extinction Rebellion. 

 
 
Deltagelse på Landsmøte 2019 
Horten lokallaget ble representert på landsmøtet som en del av Vestfold og Telemark 
delegasjon.  
Jennifer McConachie deltok som delegat og Marte Emilie Arnesen som observatør. 
 
 
 



 
Deltagelse på folkevalgtsamling Vestfold og Telemark 
Svein-Erik Figved, Jen McConachie, Lars Henriksen, Marte Emilie Arnesen og Ingo 
Weschke deltok i folkevalgtsamling i Bø i regi av MDG Vestfold og Telemark 1-3 
november. 
 
Pressearbeid: 
Vi har vært svært aktive i media med mange innlegg og saker. Nye folkevalgte som 
Stine Paulsrud Haugen og Joachim Restad ble profilert gjennom saker og lokalavisa. 
Svein-Erik Figved og Jen McConachie profilerte saker bl.a. Black Friday, kjønns- og 
seksualitetsmangfold, klima- og energiplan, sortering av næringsavfall, bærekraftig 
næringsliv, insentivordninger, vold/trakassering på sykehjemmene, parkeringshus på ny 
jernbanestasjon, kunstgress, human ruspolitikk, kantklipp, dyrevelferd, miljøvennlig 17 
mai, naturødeleggelse. 

 
Sosiale medier /nettside. 
”Horten Miljøpartiet De Grønne ”er Facebook-siden vår. Siden er administrert av Stine 
Paulsrud Haugen og Jen McConachie. Den har 635 følgere og er relativt godt besøkt 
og kommentert.  
Vi har også en facebook lukket kommunikasjonsgruppe, ”Horten MDG Intern 
Kommunikasjon”. 
Nettsiden www.horten.mdg.no  administreres av Jen McConachie.  
 
Kommunestyregruppe : 
Kommunestyregruppen er åpen for folkevalgte og engasjerte medlemmer. Den er 
ledet av gruppeleder Svein-Erik Figved. Møtes på rådhuset onsdag kl 18-20 1-2 ganger 
før hver politisk runde. Gruppen blir stadig sterkere med deltagelse opp til 15 tilstede. 
 

Jennifer McConachie, Styreleder MDG Horten 
 

 
 

http://www.horten.mdg.no/


 
 
 
Sak 5: Regnskap 2019 
 
Kassereren Rune Skaane legger frem regnskapet fpr 2019. 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. 
 

 

 
 
 
Sak 6: Godtgjørelse til styret 
Forslaget legges frem i møtet. 
 



 
 
Sak 7: Budsjett 2020 
Kassereren Rune Skaane legger frem budsjettet for 2020. 
Forslag til vedtak:  Budsjettet vedtas. 
 

 
 
Sak 8: Valg 
 

a) Styret 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Styreleder: Jennifer  McConachie ikke på valg 
Kasserer: Rune Skaane  ikke på valg 
Sekretær:  Tomas Moss:  ikke på valg 
Medlem:  Tormod Nedreberg ikke på valg 
Medlem:  Marthe Emilie Arnesen  på valg, gjenvelges  
Medlem:  Stine Paulsrud Haugen  på valg, gjenvelges  
Medlem  Joachim Restad  ny 
  
Varamedlemmer 
1.vara :  Solvor Nesbakken ny 
2.vara :  Lars Lønberg Henriksen  ny   
3.vara:  Harald Moskvil  på valg, gjenvelges  
  
Svein Erik Figved – gruppeleder, deltar på styremøter i hht vedtektene. 
 



 
 
 

b) Valgkomite 
Styrets innstilling: 
 

1. Eli Bjørklund 
2. Håkon Skatvedt gjenvelges  
3. Jan-Petter Fadum 

 
 

c) Landsmøte delegater 
Styrets innstilling: 
Delegat:  Svein-Erik Figved 
Vara:  Marte Emilie Arnesen 
 
 
 
SAK 9. Eventuelt  
 
 
 
 


