Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
Föstudaginn 4. nóvember 2016
11. fundur stjórnar VG settur kl. 15.00 í Austurstræti 14.
Elín Oddný Sigurðardóttir, ritaði fundargerð.
Mætt; Katrín Jakobsdóttir, Una Hildardóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir, Daníel Haukur
Arnarson, Ingibjörg Þórðardóttir, Hrafnkell Lárusson, Álfheiður Ingadóttir, Benóný
Harðarson, Jakob S. Jónsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn
Valur Gíslason og Bjarni Jónsson. Fh. UVG Ragnar Auðun Árnason, fh. EVG Þóra Bryndís
Helgadóttir. Fh. Sveitarstjórnarráðs Sóley Björk Stefánsdóttir. Björg Eva Erlendsdóttir,
framkvæmdastjóri, Lísa Kristjánsdóttir aðstoðarmaður formanns, Bjarki Þór Grönfeldt
starfsmaður skrifstofu, Bergþóra Benediktsdóttir, Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir og
Ragnheiður Pálsdóttir kosningastjórar (Rvk, SV og NV) sátu einnig fundinn.
1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar – lögð fram og samþykkt.
2. Yfirlit yfir kosningabaráttuna – kosningastjórar sitja undir þessum lið.
Katrín fer yfir kosningabaráttuna. Þrátt fyrir að stuttur tími hafi verið til stefnu voru
kosningaáherslurnar skýrar og allir töluðu í takt. Snörp og samstillt barátta.
Lokaskýrsla um kosningabaráttuna verður lögð fram á næsta stjórnarfundi. Umræður
um kosningabaráttuna. Mikilvægt að samræma verkefni milli miðlægra verkefna og
kjördæmaverkefna. Mikilvægt að virkja tengsl við svæðisfélögin. Kosningastjórarnir
fóru yfir baráttuna í sínu kjördæmi í framhaldinu verður reynslunni af
kosningabaraáttunni haldið til haga í lokaskýrslunni.
3. Pólitískt landslag að loknum kosningum.
Annar besti árangur hreyfingarinnar frá upphafi 15,9% á landsvísu. VG getur vel við
unað en staðan flókin og ljóst að erfitt verður að mynda starfhæfa stjórn með þeim 7.
flokkum sem nú eiga sæti á alþingi. Útspil Pírata varð okkur erfitt en við töpuðum þó
líklega minna á því en aðrir þátttakendur. Staðan flókinn og engin augljós
stjórnarmyndunarkosturinn í stöðunni. Ferlið er þannig að ef til formlegra
stjórnarviðræðna kemur mun formaður og varaformaður sinna því. Þingflokkur leggur
síðan málefnasamning um samstarf sem lagt er upp til atkvæðagreiðslu í flokksráði.
Flokksráð hefur úrslitavaldið varðandi mögulega þátttöku VG í ríkisstjórn.
4. Fjárhagur hreyfingarinnar að loknum Alþingiskosningum, drög að uppgjöri kynnt.
Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir bráðabirgðauppgjöri út frá stöðunni 4.11.16 vegna
miðlægrar kosningabaráttu. Kosningabaráttan er rekin innan samþykktar
fjárhagsáætlunar fyrir kosningar. Áætlun stóðst en framkvæmdastjóri lagði mikið upp
úr því að það yrði raunin. Lokauppgjör kosninganna lagt fram á næsta fundi. Lagt til
að skoðað verði hvort hægt sé að styrkja kjördæmisráðin að loknum kosningum.
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5. Tillaga framkvæmdastjóra um starfsmannamál.
Framkvæmdastjóri
gerir
grein fyrir launalið
fjárhagsáætlunar
vegna
kosningabaráttunnar. Auk þess er lagt til að Hrafnkell Lárusson verði ráðin
tímabundið til að sinna skjalavörsluvinnu fyrir hreyfinguna í tvær vikur. Auk þess er
lagt til að Bjarki Þór Grönfeltd verði ráðin áfram í fullt starf hjá skrifstofunni. Tekið vel
í slíkar hugmyndir ef það rúmast innan fjárhagsáætlunar 2017.
6. Innra starf hreyfingarinnar framundan.
Margt sem þarf að skoða í kjölfar kosninga varðandi innra starf. T.d reglur um forval
og uppstillingu. Kjördæmisráð með lög sem jafnvel stangast á við miðlægar reglur
hreyfingarinar. Formanni faliði að vinna tillög að því hvenig þetta mál verði unnið og
það lagt fram á næsta fundi.
7. Önnur mál – tillaga frá Jakobi S. Jónssyni um mótun stefnu um málefni neytenda.
Rætt um áframhaldandi málefnavinnu að loknum kosningum. Halda áfram með
málefnavinnu milli landsfunda. Annar málaflokkur sem þarf að vinna áfram eru síðan
málefni flóttamanna.
Jakob S. Jónsson leggur fram eftirfarandi tillögu.
Vinstrihreyfingin- grænt framboð hefur á undanförnu kjörtímabili unnið ötullega að
mótun stefnu sinnar í hinum ýmsu málflokkum og hefur sú vinna örugglega á tt sinn
þátt í velgegni hreyfingarinnar í nýafstöðnum kosningum, þar sem hreyfingin fékk
nær 16% atkvæða og 10 þingmenn kjörna.
Það má því ætla að með áframhaldandi malefnavinnu í fleiri málaflokkum megi
styrkja hreyfinguna enn frekar í sessi og stuðla að aukinni vitundarvakningu um
mikilvægi hennar meðal kjósenda. Það verður sennilega best gert með því að huga að
stefnumótun hreyfingarinnar í fleiri málaflokkum. Mikilvægt er að Vinstri-hreyfingin
grænt framboð móti sér framsækna og haldbæra neytendastefnu undir formerkjum
sálfbærni, jafnréttis, jöfnuðar og umhverfisvitundar.
Lagt er til að stjórn VG skipi málefnahóp sem taki að sér að móta stefnu
hreyfingarinnar í málefnum neytenda.
Tillagan samþykkt samhljóða.
Jakob S. Jónssyni, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og Ingimari Karli Helgasyni falið að
halda utan um þá vinnu. Málefnavinnan verði unnin í opnu ferli líkt og önnur
stefnumál hreyfingarinnar.
Fundi slitið kl. 18.25 næsti fundur er boðaður skv. fundaráætlun föstudaginn 2. desember kl.
15.00.
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