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REFERAT STYREMØTE 2/15 SAGENE MDG 
 
Torsdag 05.03.2015 1800-2000, Sandakerveien 33  

Tilstede: Øyvind Vea, Wenche Aas, Siri Mittet, Steinar Mathisen, Karen Frivik, Kristin Viko Rasmussen, 

Anja Ronesen 

Kopi: Sirin Stav, Torgeir Moberget 

Referent: Anja Ronesen 

 

Sak 5/2015 Innkalling og protokoll  

Innkalling godkjent, ingen kommentarer til agenda eller forrige referat. 

Sak 6/2015 Referatsaker 

Årsmøte Oslo MDG 

Vi kan være fornøyde med det programmet som er produsert som dekker flere områder enn tidligere. 

Fra Sagene hadde særlig Sirin jobbet godt med endringsforslag og innspill som ble tatt til følge i 

avstemmingen. De av oss som var på årsmøtet synes det var veldig nyttig å få bruke så god tid på å 

drøfte programmet i detalj, selv om det var en ganske slitsom og krevende helg. 

Sak 7/2015 Status og framdrift 

Innstilling til lokal valgliste 

Nominasjonsmøte 18. mars på Sagene Samfunnshus, Trinserud kl 18.00. Kristin er ordstyrer og 

sammenstiller endringsforslag (lager evt. voteringsorden), Anja referent. Kristin og Øyvind lager 

innkalling og saksliste og ferdigstiller valgkomiteens innstilling. 

Øyvind og Kristin har laget en liste som søker å ta hensyn til kjønnsbalanse, bakgrunn og alder. Vi har 

nok navn, men det gjenstår noen avklaringer om enkelte av plasseringene. 

Utkast tentativt lokalprogram 

Øyvind og Karen har laget et utgangspunkt. Har vært inspirert av at Sagene kan være en 

lavenergibydel. Biologisk miljø, samferdsel, grilling i parker, belysning i offentlige bygg – praktiske 

løsninger lokalt for å være en foregangsbydel. 

Programmet må sørge for at vi har med det viktigste, sammenlignet med de andre partiene lokalt. 

Videre må vi spisse den grønne profilen. Ønske om noen signalsaker som kan skape litt debatt. Ønske 

om å fremstå som smarte og moderne.  

Tenk nytt – stem grønt er den nasjonale parolen, burde vi ha en egen overskrift på Sagene 

programmet? 

Øyvind lager ny versjon av programmet med linjenummer. Send skriftlige endringsforslag til Øyvind ila 

mandag kveld (9. mars). Ikke tenk på språkvask/rettskriving, det tas til slutt (Øyvind og Karen er 
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redaksjonskomité). Gjøres tilgjengelig for medlemmene 11. mars. Frist for endringsforslag er 17. mars 

(klokkeslett?). Program og endringsforslag stemmes over på nominasjonsmøtet 18. mars. 

Ringerunde til medlemmer (status) 

Fortsatt litt uklart hva som er lov for Øyvind å dele fra medlemslisten, men vi ble enige om at det må 

være greit at vi kan dele navn internt i styret. Øyvind deler opp medlemslisten slik at vi får tildelt ca 30 

navn hver som vi ringer i løpet av en uke. Øyvind sender også en instruks med de viktigste punktene vi 

skal passe på å få med når vi ringer. 

Delegater til landsmøtet 

Sagene har tre plasser. Frist den 13. mars for å melde inn delegater. Fra styret var det mange som er 

forhindret den helgen. Karen og Øyvind vurderer om de kan dra. Det er ønskelig at de 

styremedlemmene som ikke var på møtet melder fra om det har lyst og anledning til å delta på 

landsmøtet. Styret besluttet at lokallaget dekker egenandelen for delegatene. 

Sak 8/2015 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 

 Anja: sekretær og medlemsansvarlig, legger ut info om styremøter på FB 

 Torgeir: Sagene aktivgruppe på FB 

 Karen: Lede mediegruppe bestående av medlemmer i bydelen 

 Kristin: Leder valgkamparbeidet lokalt 

 Xx: 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: 

Torsdag 9. april kl 19.00. Evt. frafall meldes til Øyvind. 

 

 

 

 

 

 

 


