
Årsmøte i Andøy MDG 2023.

2. innkalling

Innkalt: Medlemmer i Andøy MDG
Tid: 5 februar, 14:00 - 15:30
Sted: Samskap

Viktige dokumenter:

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt på andoy@mdg.no.
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1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

1.2 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

2. Årsmelding

Årsmelding 2022

Styret for 2022:
Styreleder: Malin Torset Abrahamsen
Kasserer: Robert Svendsen
Styremedlem: Beate Stellander
Styremedlem: Tuva Grimsgaard

Andøy MDG går inn i valgperiodens siste år, og sitt 8. år i kommunestyret. Det
har skjedd store endringer i kommunestyregruppen. Både Robert Svendsen og
Vibeke Strøm Fosse er innvilget fritak fra vervet, og de faste representantene i
kommunestyret har siden september vært Anders Stave og Malin Torset
Abrahamsen.

Andøy MDG har like fullt fortsatt å markere seg i kommunestyret og i media. Vi
har fremmet forslag om utredning av utvalg for å bedre det politiske arbeidet,
som fortsatt har store svakheter. Det er preget av manglende samarbeid,
planlegging, langsiktighet og kunnskap, og gjennomføres i stor grad via
interpellasjoner og media. Vi har ikke fått gjennomslag for å utrede utvalg, men
vil fortsette å jobbe for dette. Vi håper like fullt at MDGs forslag om å ta i bruk
Framsikts politikermodul vil kunne gjøre budsjettprosessen i 2023 noe mer
konstruktiv og kunnskapsbasert.

Åpenhet og bedre politiske prosesser har også i 2022 vært en gjenganger i MDGs
arbeid i kommunestyret. I tillegg til utvalg har vi i en interpellasjon foreslått å
utrede muligheten for å innføre et åpenhetsregister (“lobbyregister”). Vi har
også vært sterkt kritiske til Ordførers brudd på delegasjonsreglementet ved
kjøpe av eiendom, og fremmet forslag om å be kontrollutvalget gjennomføre
forvaltningsrevisjon av kommunens prosesser rundt kjøp og salg av eiendom.
Ingen av disse forslagene har fått gjennomslag.

Vi foreslo både i juni og oktober å endre praksisen rundt møtetider slik at
politiske møter skal legges til dagtid. Dette er et tiltak som kan gjøre det mulig



for �ere å delta i lokalpolitikken, og sannsynligvis også føre til kortere møter. Et
viktig inkluderingstiltak, altså. Det ble desember før interpellasjonen kom til
avstemning, og vi �kk gjennomslag.

Etter pandemien har det vært utfordrende å få opp aktivitetsnivået i lokallaget,
og det har dessverre vært gjennomført få styre- og medlemsmøter.
Andøy MDG deltok i september i Grønn Stafett, med besøk av nestleder Ingrid
Liland. Dette ble et hyggelig møte hvor �ere medlemmer deltok på sosiale
aktiviteter. Malin og Ingrid besøkte også And�ord Salmon og �kk en omvisning
og presentasjon av anlegget og selskapets aktivitet. Andøy MDG ønsker å få
gjennomført �ere bedriftsbesøk i året som kommer.

Flere målsettinger fra årsmøtet i 2022 har ikke blitt fullt opp, deriblant økt
inkludering av medlemmene i det politiske arbeidet, �ere sosiale aktiviteter, og
gjennomføring av Vesterålssamling, men vi jobber videre med dette i 2023.

Bleik, 8.1.2023
Malin Torset Abrahamsen
Leder, Andøy MDG



3. Økonomi

a. Regnskap 2022

b. Budsjett 2023

Forslag til vedtak:
Styret og valgkamputvalget disponerer lagets midler som formålstjenlig for
valgkampen.

4. Valg

c. Styre

d. Programkomite

e. Valgkomite

5. Innkomne saker

6. Eventuelt


