
Referat styremøte Sagene MDG  tirsdag 21. oktober  2014, kl 19-21,  hjemme hos Wenche 

Tilstede: Øyvind Vea, Sirin Hellvin Stav, Linda Kristine Mathiesen, Wenche AasLinda Mathiesen og 

Tori Langaas (referent) 

Forfall: Anja Ronesen, Siri Mittet,  Anders Gire Dahl 

Sak 35/2014 Innkalling og protokoll 

Det var bare tre fremmøtte på styremøtet 23. september og det ble ikke skrevet referat. Det 

er generelt viktig at referat blir skrevet og distribuert så fort som mulig etter styremøtene og 

at alle følger opp de vedtak som blir fattet. 

Sak 36/2014  Referatsaker 

1. Prøvenominasjon 

Sagene MDG arrangerte åpent medlemsmøte torsdag 9. oktober på Sagene samfunnshus der 

Shoaib Sultan og Lan Marie Berg var invitert. I tillegg møtte Eivind Trædal som er nominert på 

10. plass på listen. Det var ca 15 fremmøtte. Kandidatene fikk anledning til å presentere seg 

og etterpå var den en kort debatt før det ble holdt et lukket nominasjonsmøte for 

medlemmer i lokallaget.  Vi ble enige om en uttalelse som Øyvind har sendt videre til 

nominasjonskomitéen for videre behandling. 

2. Skolering Grønt Kvinnenettverk 

Grønt Kvinnenettverk arrangerte en vellykket skoleringshelg 17-19. oktober. Ca 35 deltok, 

hvorav 5-6 menn. Programmet var variert med inspirerende innlegg og øvelser. Alle måtte 

holde egne innlegg som de fikk tilbakemeldinger på. 

3. BU-saker 

Det er BU møte på torsdag 23.10 med sak om barnetråkk, skolekorps og dyrking i bydelen 

som de viktigste KNK sakene. I den sistnevnte satser Siri på at et lite tilleggsforslag (i sak 

14/57) om å beholde dyrkingsflekkene ved skilpadden på Haarklous plass til neste år og 

bruke de aktivt i områdesatsningen og til å utvikle plassen går gjennom. Det var forøvrig en 

fin markering da skilpadden og stien rundt plassen ble åpnet torsdag i forrige uke.  Siri 

anbefaler alle å ta seg en tur for å ta en titt :)  

4. Programarbeid 

Oslo MDG vil legge fram sitt forslag til program 25. november.  Vi avventer og tar 

utgangspunkt i dette før vi jobber videre med lokalt program for Sagene. 

 

Sak 37/2014 Status og framdrift 

1. Liste til bydelsutvalget Sagene? 

Øyvind tar ansvaret for å lage et utkast til liste som vil bli presentert på neste styremøte, i 

samarbeid med Tori. Vi tok en brainstorming på navn opp med tjue navn som vi vil kontakte 

2. Quiz/sosiale medlemskvelder 

Vi avtalte en partipils (Den andre caféen)torsdag 13. november kl. 19. Linda oppretter 

facebookevent i passe tid. Medlemmer fra andre lokallag er også velkomne. Det er også god 

stemning for quiz, så hvis noen føler seg kallet er det bare å ta initiativ. 



 

3. Workshop nettsiden _ utsatt til neste møte 

4. delegering oppgaver/roller/ansvar _ utsatt til neste møte 

 

Sak 38/2014 Eventuelt 

 

 

 

Neste styremøte er onsdag 19. november kl 19  hos Tori, Griffenfeldtsgate 19c, 4 etg. 


