Referat fra styremøte 19. desember 2013

Tilstede: Linda Mathisen, Anja Ronesen, Siri Mittet, Tori Langaas, Wenche Aas, Øyvind
Vea, Oda Bjærke

1. Årsmøtet.

Årsmøtet blir 22. januar kl 18.00. Vi har lokaler i 2. etasje på Soria Moria. Oda og Øyvind
foreslått som møteleder og referent. Siri og Oda lager en årsmelding for 2013. Vi setter av 2
timer til hele møtet; ca 30 min til innledning inkl spørsmål og 1,5 timer til årsmelding og valg
av styre, valgkomité, programkomité og 4 LM-delegater.
Det ble foreslått å invitere noen fra bydelsadministrasjonen som kan holde en innledning om
demografi og utvikling i bydelen.
Aksjon: Siri forhører seg med bydelsdirektøren om innleder. Oda sender ut mail om tid og
sted innen 25. des. Innkalling med saksliste og – papirer sendes ut innen 8. januar.

2. Diskusjon av saker fra organisasjonsutvalget.

Dokumentet fra organisasjonsutvalget ble diskutert. Vi konkluderte med følgende:
Fra vedtektene:

Om § 9: Sentralstyret.
Vi ønsker å beholde en ledelsesstruktur med 2 talspersoner (en dissens).
Vi mener at partisekretæren bør velges, fordi denne personen må ha legitimitet i hele partiet.

Om § 15: Representasjon.
Vi støtter en tidsbegrensning på 6 år for verv, for å slippe nye krefter til. Vi går imot en
endring denne vedtekten.

Om § 7: Landsmøtet
Vi mener det fortsatt må være årlige landsmøter. Det er særlig nødvendig når partiet er i vekst
og endring som nå.

3. Eventuelt
Skoleringsprogram i Oslo MDG.
Kun en fra lokallaget har meldt seg på skoleringsopplegget i Oslo mdg. Det har ikke vært
tilstrekklig informasjon om skoleringen som angivelig begynner like over nyttår.
Aksjon: Oda tar kontakt med Stig Rygh-Johansen i Oslo mdg og finner ut om de sender ut
info eller om det skal gå gjennom lokallaget.

Facebookside og gruppe.
Facebook-gruppa Sagene MDG skal gjøres lukket slik at den kan brukes til intern diskusjon.
Vi må huske å legge til nye aktive medlemmer.

