
Endringsforslag til MDGB sine 

vedtekter 2018 
 

F1 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 d) og gjennomgående i vedtektene 
d) MDGBs leder og/eller talsperson(er) velges ved særskilt skriftlig valg på årsmøtet. For å 
velges til leder og/eller talsperson(er) må man få minst halvparten av de avgitte stemmer. 
Gruppeleder i bystyret er ikke valgbar som leder dersom det finnes alternative kandidater. 
Forslag  
d) På årsmøtet velges leder og nestleder velges ved særskilt skriftlig valg. […] 
 
Benevnelser av talspersoner fjernes fra vedtektene. § 6 h) slettes. 
Realitet  
Innfører ledermodell i MDGB. Umuliggjør valg av talsperson(er) i tillegg til eller istedenfor 
leder. 
Motstridende F2 og F3 
Innstilling fra styret 
Støttes ikke 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F2 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 d) og gjennomgående i vedtektene 
d) MDGBs leder og/eller talsperson(er) velges ved særskilt skriftlig valg på årsmøtet. For å 
velges til leder og/eller talsperson(er) må man få minst halvparten av de avgitte stemmer. 
Gruppeleder i bystyret er ikke valgbar som leder dersom det finnes alternative kandidater. 
Forslag  
d) På årsmøtet velges to talspersoner ved særskilt skriftlig valg. […] 
 
Benevnelser av leder fjernes fra vedtektene. § 6 h) slettes.  
Realitet  
Innfører talspersonsmodell i MDGB. Umuliggjør valg av leder og nestleder i tillegg til eller 
istedenfor talspersoner. Fastslår at det skal velges to talspersoner. 
Motstridende F1 og F3. 
Innstilling fra styret 



Støttes ikke 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F3 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 d) 
d) MDGBs leder og nestleder eller talspersoner velges ved særskilt skriftlig valg på 
årsmøtet. For å velges til leder og/eller talsperson(er) må man få minst halvparten av de 
avgitte stemmer. Gruppeleder i bystyret er ikke valgbar som leder dersom det finnes 
alternative kandidater. 
Forslag  
d) På årsmøtet velges enten leder og nestleder eller to talspersoner ved særskilt skriftlig 
valg. […] 
 
§ 6 h) slettes.  
Realitet  
Umuliggjør at det velges både talsperson(er) og leder. Fastslår at dersom det velges 
talspersoner så velges det to talspersoner. 
Motstridene F1 og F2 
Innstilling fra styret 
Støttes 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F4 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 3 e) 
e) For å gjøre beslutninger i MDGB sine organer kreves det simpelt flertall der ikke annet 
er fastsatt i vedtektene. Personvalg fattes med absolutt flertall (mer enn 50 % av de 
avgitte stemmer). 
Forslag  
e) For å gjøre beslutninger i MDGB sine organer kreves det alminnelig flertall, altså at et 
forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst i 
vedtektene. 
Realitet  
Innfører allminnelig flertall for beslutninger i MDG sine organer, enten det gjelder 
personvalg eller andre beslutninger. 



Innstilling fra styret 
Støttes 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F5 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 h) 
h) På årsmøtet legger styret fram årsmelding. Et skriftlig eksemplar av meldingen skal 
arkiveres. 
Forslag  
h) På årsmøtet legger styret fram årsmelding. Et skriftlig eksemplar av meldingen skal 
arkiveres. 
Realitet  
Redaksjonelt. Dekkes av § 4 g). 
Innstilling fra styret 
Støttes ikke 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F6 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 i) 
i) Regnskapet skal avsluttes pr. 31. desember og legges fram på årsmøtet. Regnskapet 
skal omfatte hele virksomheten. 
Forslag  
i) Regnskapet skal avsluttes pr. 31. desember og legges fram på årsmøtet. Regnskapet 
skal omfatte hele virksomheten. 
Realitet  
Redaksjonelt. Dekkes av § 4 g). 
Innstilling fra styret 
Støttes ikke 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 



 

F7 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen 
Gjeldende vedtekt § 4 j) 
j) Andre saker enn de som står på dagsorden, kan fremmes på årsmøtet, dersom 
årsmøtets flertall godtar dette. 
Forslag  
j) Andre saker enn de som står på dagsorden, kan fremmes på årsmøtet, dersom 
årsmøtets flertall godtar dette. 
Realitet  
Redaksjonelt. Dekkes av § 4 g). 
Innstilling fra styret 
Støttes 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 

F8 

Forslagsstiller: Jens Petter Grini Pedersen og Øystein Bønes 
Gjeldende vedtekt § 4 c) og e) 
c) Styret skal overfor årsmøtet komme med forslag til nye medlemmer av Valgkomitéen. 
 
e) Årsmøtet velger en valgkomite bestående av tre eller fem medlemmer. Valgkomiteen 
har ansvar for å innstille til nytt styre på årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer velges for 
et år. 
Forslag  
x) Årsmøtet velger valgkomité bestående av tre eller fem medlemmer. Valgkomiteen har 
ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av årsmøtet, med unntak av 
seg selv. Styret innstiller på valgkomité. 
Realitet  
Slår sammen og korter ned vedtektene som omhandler valgkomité. Fastslår at 
valgkomiteen er ansvarlig for å innstille på alle verv som velges på årsmøtet, unntatt verv i 
valgkomiteen. 
Innstilling fra styret 
Støttes 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 



 

F9 

Forslagsstiller: Øystein Bønes 
Gjeldende vedtekt § 4 n), o) og p) 
n) Årsmøtet velger en kontrollkomite bestående av tre eller fem medlemmer. 
Kontrollkomiteen har ansvar for å se til at vedtektene til MDGB blir fulgt. 
Kontrollkomiteens medlemmer velges for et år. 
 
o) Valgkomiteen og Kontrollkomiteen kan slås sammen til Valg- og Kontrollkomitéen 
dersom årsmøtet går inn for dette. 
 
p) Medlemmer og varamedlemmer av styret kan ikke sitte i kontrollkomiteen, 
valgkomiteen, eller valg- og kontrollkomiteen. 
Forslag  
n) Årsmøtet velger en kontrollkomite bestående av tre eller fem medlemmer. 
Kontrollkomiteen har ansvar for å se til at vedtektene til MDGB blir fulgt. 
Kontrollkomiteens medlemmer velges for et år. 
 
o) Valgkomiteen og Kontrollkomiteen kan slås sammen til Valg- og Kontrollkomitéen 
dersom årsmøtet går inn for dette. 
 
x) Medlemmer og varamedlemmer av styret kan ikke sitte i valgkomiteen. 
Realitet  
Avvikler den lokale kontrollkomiteen. Med denne vedtektsendringen blir relevant 
kontrollkomite den nasjonale kontrollkomiteen. 
 
Innstilling fra styret 
Støttes 
For 
 

Mot 

Vedtatt 
 

Ikke vedtatt 

 


