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Styret
Styret ble valgt på Årsmøtet i 2017 og har bestått av følgende medlemmer:
Talspersoner: Joakim Kyrre Myklebust og Eline Aresdatter Haakestad
Styremedlemmer forøvrig: Daniel Prestø-Økland, Ragnhild Nabben, Tor Halle Rise, Håkon
Nakkerud Opedal, Anita Bui, Mona Høgli, Per Hjalmar Svae,
Varamedlemmer: 1. vara Tori Langås, 2. vara Johannes Servan, 3. vara Hilde Sellevoll
Styret valgte å konstituere et Arbeidsutvalg, bestående av de to talspersonene, Joakim og
Eline, i tillegg til Tor Halle. Daniel har vært økonomiansvarlig, mens både referent og
ordstyrer har variert fra styremøte til styremøte.
Komiteer
Valgkomiteen har bestått av Kyrre Sørensen, Aslaug Moi Frøysnes, Jorunn Sørdal, Jan
Sortland og Sondre Båtstrand.
Kontrollkomiteen har bestått av Jan Sortland og Janne Bruarøy.

Medlemstall
Den 31.12.2016 viste medlemslisten vår 380 betalende medlemmer. Ved nyttår 31.12.2017
hadde vi 510 betalende medlemmer. Det er altså en klar oppgang i antall betalende
medlemmer, ikke uvanlig for et valgår.

Styremøter
Styret har hatt tilsammen 8 styremøter i løpet av året, og i løpet av denne tiden har Styret
behandlet 106 saker. Fra slutten av mai til etter valget var det ingen styremøter, slik at
styremedlemmene kunne bidra i forbindelse med valgkampen. Møtene har funnet sted
partilokalet i Lodin Lepps gate 2b og oppmøtet har vært jevnt og bra fra både medlemmer og
varamedlemmer.

Landsmøtet til MDG
Bergen MDG inngikk i Hordaland MDG sin delegasjon til MDGs landsmøte på Lillehammer i
mai 2017. På landsmøtet ble nytt partiprogram vedtatt.
Kandidater fra Bergen MDG valgt på Landsmøtet:
Arild Hermstad ble valgt til sentralstyremedlem.
Ragnhild Nabben ble valgt som styremedlem i Grønt Kvinnenettverk.
Øystein Bønes ble valgt som 6. vara til nasjonal valgkomite.

Bystyregruppen
Etter valget 2015 bestod bystyregruppen av fire faste representanter: Sondre Båtstrand,
Randi Amundsen, Ingrid Fjellberg og Diane Berbain samt sju vararepresentanter.
Per 31.1.2018 består bystyregruppen av Sondre Båtstrand, Randi Amundsen, Diane Berbain
og Øystein Bønes samt åtte vararepresentanter: Fredrik Breien, Janet Wiberg, Kyrre
Sørensen, Erik Reitan, Anna Milford, Aslaug Moi Frøysnes, Thor Haakon Bakke og Trond
Wathne.
Utvalgsfordeling er følgende

-

Komite for helse og sosial: Randi Amundsen (medlem) - vara: Janet Wiberg, Diane
Berbain, Øystein Bønes
Komite for barnehage, skole og idrett: Øystein Bønes (medlem) - vara: Anna
Milford, Randi Amundsen, Janet Wiberg.
Komite for miljø og byutvikling: Sondre L. Båtstrand (medlem) - vara: Kyrre
Sørensen, Øystein Bønes, Diane Berbain.
Komite for finans, kultur og næring: Diane Berbain (medlem) - vara: Fredrik
Breien, Erik Friis Reitan, Sondre L. Båtstrand.

Aslaug Moi Frøysnes er ikke registrert som vara i noe utvalg.
Thor Haakon Bakke er ikke registrert som vara til bystyret eller som vara i utvalg.
Øvrige endringer gjennom perioden (2015-2019):
2016: Petra Helgesen flyttet til Oslo.
2017: 1) Ingrid Fjellberg flyttet. 2) Jan Eggum trekte seg på grunn av mye arbeid 3) Trond
Wathne Tveiten meldte overgang fra Bergen Venstre til Bergen MDG.

Valgkamp
Valgresultatet viste en fremgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg, mot 0,4
nasjonalt. Følgende kommuner gikk vi frem mer enn snittet: Os, Voss, Bergen, Samnanger,
Bømlo og Stord. Gjennomgående gikk vi tilbake eller sto på stedet hvil i utkantkommuner, i
hele Hardangerregionen, Nordhordland. Skolevalget i Hordaland viste 6,0 % av stemmene,
på nasjonalt nivå oppnådde vi 6,8 %. Ser vi på endringene fra fylkestingsvalget 2015, ser vi
en tilbakegang på 2 prosentpoeng. Sammenlignet med kommunevalget 2015 er nedgangen
på 1,4 prosentpoeng. Nasjonalt mål for årets valgkamp var 5 %, og vi ville ha
direktemandatet fra Hordaland. Vi nådde ingen av målene når det gjelder oppslutning

Årskavalkade
2017 var et valgår og valgkampen var årets hovedaktivitet. Utover dette har styret i Bergen
MDG gjennomført eller markert seg i forbindelse med følgende aktiviteter:
- Valgkamp 2017
- Likestillingskonferanse arrangert av Grønt Kvinnenettverk
- innstillingsarbeid for nominasjon-, program- valg- og kontrollkomite
- Debatt om bærekraftig utvikling (Eline)
- Vern av elvemusling og mot forsøpling av elv - “Skumparty truer laksen” (Joakim)
- Allmøte om handlingsplan for dyrevern i Bergen kommune
- Strandrydding
- 8. mars (Kvinnedagen)
- 1. Mai (Arbeidernes Internasjonale Kampdag)
- To besøk fra Die Grünen (MDGs søsterparti i Tyskland).
Kim-Kathrin Lewe fra Kiel
- Jana Zielinski via “Stiftung für Studienreisen” i forbindelse med valgkampen
- Deltagelse og stand i forbindelse med Pride Park
- Deltagelse i Fakkeltog mot pels samt appell på Torgallmenningen (Eline)
- Felles fredsmøte mellom NGO og andre parti i forbindelse med fredsprisutdeling til
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
- Leserinnlegg i forbindelse med utbyggingsplaner “Zero Village Bergen” (Joakim)
- Leserinnlegg mot tiggeforbud
- Uttalelse fra folke- og tillitsvalgte i MDG
- Valg til Universitetsstyret 2017 (Eline)
- Leserinnlegg mot tiggeforbud (Eline)

-

Deltagelse på Global Solidarity Summit og G20 demonstrasjon sammen med Die
Grünen (Joakim)
Dialogmøte med Human Etisk Forbund
Earth Hour

Grønn Ungdom
Grønn Ungdom sin aktivitet i Bergen det siste året kan oppsummeres i medlemsmøter,
aksjoner og skolevalgkamp. Fram til valget arrangerte vi ukentlige medlemsmøter i Bergen
og hadde en verveuke der vi dro på flere videregående skoler i Bergen sentrum for å stå på
stand. I vår deltok vi også i Pride-paraden, sammen med De Grønne, under slagordet ”Ja til
et bifilt sentrum”. Det var til sammen 21 personer som deltok på stand eller i debatt i
skolevalgkampen. Noen av disse er MDGere. Grønn Ungdom stod også for organiseringen
av to morgenaksjoner i den siste uken før valget. I skolevalget oppnådde MDG en
gjennomsnittlig oppslutning på 9,6% i Bergen, og 6% i Hordaland. I tiden etter valget har GU
Hordaland og Bergen holdt årsmøte. På årsmøtet til GU Bergen ble det vedtatt å legge ned
lokallaget, etter at det hadde eksistert i omtrent 1,5 år. I slutten av 2017 avholdt vi flere
medlemsmøter, der et var i samarbeid med MDG Bergen. Vi avholdt juleavslutning 8.
desember og har vårt første medlemsmøte i 2018 den 17.januar.
Grønne Studenter
Bergen Grønne Studenter hadde status som et «sovende» lokallag i inngangen til 2017,
med manglende aktivitet og medlemmer. Laget stilte da heller ikke med (grønn) liste til
studentparlamentet ved UiB i vår. Generalforsamling ble gjennomført i august, og et
midlertidig styre på fire personer har siden representert foreningen i løpet av valgkampen.
Følgende arrangementer er blitt avholdt i år: FornyBar i mai (intim sosialkveld i privat hjem,
lite oppmøte), Pizza, Grønn Skål og Minimalisme i oktober (filmkveld med veldig godt
oppmøte) og Bærekraftig Gresskargilde i oktober (sosialkveld, greit oppmøte). I tillegg hadde

BGS to stands på UiB, en stand på NHH, en på Kronstad, og en på Høyskolen på
Vestlandet på Stord, samt deltok i Valgtorget, høsten 2017.
Bydelslag
Ved utgangen av 2017 var det registrert tre bydelslag med bydelskontakter i MDG Bergen.
Følgdende bydelslag har hatt aktivitet
- Bergenhus
- Åsane
- Laksevåg
Aktiviteten har bestått av styremøter, forfatte leserinnlegg og arrangere allmøter og mer.
Fremtidig styre bør ta stilling lokaldemokratireform og mulighetene for at bydelslagene kan få
en større politisk rolle.
Lokalene våre
MDG Bergen har hovedansvaret for leieavtale og utgiftene knyttet til lokalet i Lodin Lepps
gate 2b. Gjennom 2017 har lokalet vært hyppig brukt av Grønn Ungdom og lokallaget i
Bergen til møter og arrangementer. Lokalet fungerte også som base for valgkamputvalgets
aktiviteter under stortingsvalgkampen 2017. I den forbindelse ble det opprettet en
kontorgruppe som har sørget for noe mer orden og rutiner vi har tatt med oss videre. Det er
også satt i gang et arbeid med å finne bedre løsninger for tilgangen til lokalet.
Avsluttende ord fra talspersonene om 2017
Det har vært god stemning og stort arbeidsvilje i styret. I forbindelse med valgkampen satte
valgkamputvalget en ny, høy standard for gjennomføring og organisering av valgkamp, selv
om vår 1. kandidat Arild Hermstad ikke oppnådde stortingsmandat. Ellers takk til Hordaland
MDG for godt samarbeid gjennom året og i forbindelse med stortingsvalgkampen som var et
stort fellesprosjekt. I løpet av året har vi hatt besøk og ellers fått gode innspill fra begge de
nasjonale talspersonene, Rasmus og Une, samt at vi har hatt besøk fra Lars Gaupset
(gen.sek.) to ganger og Lan Marie Nguyen Berg i forbindelse med ulike arrangement. Ellers
takk til Torkil Vederhus, Marie Loe Halvorsen og Hallvard Surlien for gode ideer og innspill.

For Miljøpartiet De Grønne i Bergen,

Eline Aresdatter Haakestad & Joakim K. Myklebust
Talspersoner 2017
12.01.2018

