REFERAT STYREMØTE 4/15 SAGENE MDG
Mandag 04.05.2015 1800-2000, Sandakerveien 33
Tilstede: Øyvind Vea, Wenche Aas, Siri Mittet, Steinar Mathisen, Karen Frivik, Lise Margrethe Nilsen,
Anja Ronesen
Gjest: Hilde Herrebrøden
Kopi: Sirin Stav, Kristin Viko Rasmussen, Torgeir Moberget
Referent: Anja Ronesen

Sak 13/2015 Innkalling og protokoll
Innkalling godkjent, ingen kommentarer til agenda eller forrige referat.

Sak 14/2015 Nytt styremedlem
Styret benyttet muligheten gitt av årsmøtet til å supplere seg selv, og valgte enstemmig inn Lise
Margrethe Nilsen som nytt medlem.

Sak 15/2015 Referatsaker
Valgkamp kick-off 2. – 3. mai
Det har vært en helgesamling der vi på dag 1 hadde innledninger og debatt rundt sentrale områder i
Osloprogrammet. På dag 2 var det først innlegg om kommunikasjon og bruk av sosiale medier, før
parallellsesjoner med politisk skolering og valgkampworkshop. Presentasjonene og oppsummering av
valgkampworkshop er lastet opp på Google Drive under MDG Generell/Valgkamp kick-off 2-3 mai
2015. Det ble også tatt pressebilder av kandidater som finnes på flickr (søk på navn).
Sagene var godt representerte med 7 deltagere.
Budsjett
Vi får mindre tilskudd fra fylkeslaget enn det vi trodde da forslag til budsjett ble lagt frem på årsmøtet.
Vi har ca 13.000,- å bruke til aksjoner og valgkamp, selv om noe kanskje må brukes til fellesinnkjøp i
Oslo. Vi bruker noe penger på å dekke reiseutjevning på landsmøte og 1. kandidatsamling. Se budsjett
som Wenche har lagt ut på Google Drive.
BU
Siri orienterte. Mange saker fra Barne og unge komiteen denne gangen. Ingen kontroversielle saker.
Fra KNK var det en sak om bydelens prioriterte liste over idretts- og friluftsanlegg i bydelen, og en

Side 1 av 3

orientering om det tverrfaglige samarbeidet i bydelen for gode oppvekstsvilkår og bekjemping av
barnefattigdom.
Vi har også deltatt på et åpent møte om Voldsløkka arrangert av Sagene IL, Siri og Karen deltok.
Vi hadde en debatt rundt forberedende møtene til KNK og BU møter. Alle på Aktive i Sagene maillisten
og FB blir inviterte. Vi kan prøve å gi en kort oppsummering av saker til behandling i innkallingen, målet
er å få flere til å stille opp, og flere til å lese sakene på forhånd. Av praktiske årsaker er det vanskelig å
kombinere styremøter og forberedende møter, men neste styremøte er lagt til dagen før KNK slik at
enkelte saker evt. kan tas opp i styret.
1. mai
Godt oppmøte, mange som deltok med sykler. Se sosiale medier for paroler og stemningsbilder.

Sak 16/2015 Status og framdrift
Valgkamp
Kristin har orientert om at hun ikke har anledning til å ha så stort ansvar for den lokale valgkampen
allikevel, Lise tar over.
Bydelsdagene 9. mai, stand. 12.00 – 17.00. Dele ut frøposer. Wenche, Siri, Lise og Anja kan stå på
stand. Øyvind spør Kristin om hun deltar og holder i arrangementet, og henter flyers. Spør
styremedlemmer som ikke var på møtet om de kan delta med utsendelsen av referatet.
Konserten på Myraløkka 14. juni.
Lokallagsfest i samarbeid med Nordre Aker i begynnelsen av juni.
Uteaktivitet, «bydelsvandring» hvor noen forteller om kritiske steder i bydelen, områder under
regulering, de grønne lungene. Siri snakker med Camilla i bydelsadministrasjonen og koordinerer med
Lise. «Den grønne bydelen». En før og en etter sommeren?
Spontanaksjoner: Quiz, bading, morgenrush, sykkellapper.

Toppkandidatsamling
Fornebu 30. – 31. mai. Siri deltar på lørdagen, Steinar på søndag. Øyvind spør fylkesstyret om de kan
dekke reiseutjevningsavgiften.

Sak 17/2015 Eventuelt
Roller i styret – lar denne være med på alle referatene til vi har en komplett rollefordeling



Øyvind: Lokallagsleder
Wenche: Kasserer og ansvarlig for Sagene MDG hjemmesidene. Materiellansvarlig.
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Anja: sekretær og medlemsansvarlig, legger ut info om styremøter og forberedende møter til
KNK på FB
Torgeir: Sagene aktivgruppe på FB
Karen: Lede mediegruppe bestående av medlemmer i bydelen
Lise: Leder valgkamparbeidet lokalt
Sirin: ansvar for å følge med på frister for innmelding av resolusjoner og saker (oppfølging av
eksterne MDG prosesser)
Xx: plukke opp saker som vi ønsker å diskutere nærmere på medlemsmøter eller styremøter

Neste møte:
Tirsdag 2. juni kl 18.00 i Sandakerveien 33. Evt. frafall meldes til Øyvind.
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