Referat styremøte Sagene MDG 19.11.14
Referat styremøte Sagene MDG onsdag 19. november 2014, kl 19-21, hjemme hos Tori
Tilstede: Øyvind Vea (referent), Sirin Hellvin Stav, Wenche Aas og Tori Langaas, Anja Ronesen, Siri
Mittet
Forfall: Linda Mathiesen (syk)
Sak 39/2014

Innkalling og protokoll

Innkallingen ble godkjent og protokoll fra siste styremøte foreligger.
Sak 40/2014







Referatsaker

Øyvind orienterte om lokalagslederforum. Det diskuteres om det lar seg gjøre å foreligge
nominasjonsmøtet et alternativt listeforslag. Det er sprikende meninger de ulike lokallagene
imellom, og det kan bli vanskelig å bli enige om en samlet uttalelse hva gjelder kandidater på
lista. Det blir sendt inn en felles tilbakemelding til nominasjonskomiteen i Oslo om hva
lokallagslederne synes var noen av svakhetene ved årets nominasjonsprosess.
Siri orienterte om BU saker. Var i AU for første gang i går (Siri) og Anja var med i KNK runden.
Fikk sin debut. Grønne midler saken. 200 000 som skal deles ut. Siri var inhabil. Bjølsen
bakeri, gjenbruk av brukte materialer. Ønsket å løfte opp Bjølsen bakeri fordi det er en
næringsvirksomhet, og lokal ikke minst. I motsetning til for eksempel Bellona.
Grønne midler lyses ut i mars igjen. Det kan være en ide å revurdere hvilke retningslinjer som
skal gjelde for disse. Kan være interessant for noen i lokallaget å se nærmere på.
BU budsjettrunde, begynner nå. Verbalvedtak (forslag som spør om at
bydelsadministrasjonen kan gjøre en utredning/finne ut noe) og tallforslag.

Sak 41/2014

Status og framdrift

Nominasjonsprosesser. Styret diskuterte topp ti lista for Oslo. Generell enighet i styret om
dimensjonene ved lista slik den foreligger i dag, både mtp. svakheter og styrker. Enige om å foreslå
Einy Langmoen på 10. plass (utfordre Trædal). Møtet finner sted neste uke tirsdag den 25. noveber
på Betong.
Øyvind spiller inn nye navn til Sirin på aktiv lista. Vi må gjøre det mulig å melde seg på denne lista
enten via facebook eller hjemmesiden.
Vi kumulerer de to øverste plassene til bydelslista. Dette blant annet for å unngå at folk blir nervøse
for at de plutselig kan havne øverst, når de egentlig bare ønsker å være listefyll. Sikrer også gode og
motiverte kandidater på toppØyvind lager en medlem e-post som blir sendt ut til alle medlemmer i bydelen om programmet
videre, fram mot årsmøtet.
Styret ble enige om datoer for juleavslutning og årsmøte.
Programkomiteen bestemmer seg for videre framdrift for det lokale programarbeidet.

