
Møtereferat MDG Sagene 

 

Den 13.04.14 ble det holdt styremøte i MDG Sagene på Soria Moria bar & Bistro, Torshov.  

 

Til stede: Øyvind Vea, Lennart Lock, Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav, Wenche Aas, Anja Ronesen, 

Linda Kristine Mathisen og Anders Gire Dahl 

 

Fraværende: Tori Langaas. 

 

Referent: Anders Gire Dahl 

 

Sak 7. Innkalling og protokoll 

Ordstyrer erklærte møtet for åpnet 19.00 

Det ble ikke gjort noen vedtak på forrige møte. I utgangspunktet skulle det vært et referat fra dette 

møte. 

 

Sak 8. Kort innføring i møtekultur v/Lennart Loch 

Det henvises her til et eget hefte som tar for seg møteskikk. Dette dokumentet ligger ute på google 

disk under navnet ”møtet ser satt”. 

 

Kort oppsummering fra innføringen: 

 Innkalling skal foregå i god tid – min. 1 uke før. I innkallingen skal agendaen fremgå, slik at 

styremedlemmer får lest sakslisten og satt seg inn i saken. 

 Møteleder er også styreleder, som eier møtet og setter rammer for deltakelse.  

 Fravær må være gyldig (sykdom, jobb etc.) og man må gi beskjed i god tid før, slik at vara kan 

innkalles.  

 Referat fra forrige møte godkjennes. 

 Saker gås gjennom kronologisk 

 Man tegner seg ved å vise en finger i været.  

 Styreleder noterer seg innspill og holder orden på talerlisten. 

 Replikk kan gis til innspill ved å rekke to fingre i været. Replikken skal være direkte knyttet 

opp mot innspillet, og være meget kortfattet. 

 Under møtet kom det også frem at det kan være nyttig å vise en finger formet som et 

spørsmålstegn. Dette for å få oppklaring i noe.  

 Dersom man viser et time-out-tegn betyr dette ”til saksopplysning”. Dette skal være 

opplysninger knyttet direkte opp mot innspillet, og ved bruk av dette tegnet kommer man rett 

etter forrige innspill.  

 Dersom det er noen som ikke har hatt noen innspill, eller svært få, i løpet av møtet, kan disse 

prioriteres opp på talerlista.  

 Når en sak føles ferdig snakket kan en møtedeltaker, eller styreleder foreslå ”å sette strek”. 

Når dette gjøres kan man tegne seg en siste gang før en evt votering. 

 Ved votering stemmer man enten for eller i mot. Regler for flertall kan leses i ”møtet er satt”. 

(tror det er simpelt flertall som gjelder, altså over 50 %). 

 Dersom det kommer opp en sak med mye uenighet, og med klare tegn på at det trengs mer 

informasjon, så kan man foreslå å utsette saken. Da må man lage en egen tegningsliste på 

dette, hvor man så foretar en votering.  

 

Sak 9. Referatsaker 

 

(SAK 9) BU-møte 

Siri var ikke tilstede (på møte i kultur og nærmiljøkomiteen). 

 



Det ble stemt over navn på ny barneskole. Alternativene stod mellom Storo, Nydalen, eller Lillo. 

Jørgen Foss (AP) foreslo ”Fernanda Nissen” (kjent skikkelse fra Sagene). Det var flertall for Lillo, og 

AP sitt forslag ble nedstemt. Dette ble i midlertid tatt opp igjen av AP, og forslaget fikk da flertall.  

 

Det er trange økonomiske tider for i bydel Sagene, og det er snakk om å kutte kostnader med 10 

millioner kroner. Under møtet ble det vedtatt at man skal kutte stillinger til fagledere i barnehager (det 

stod mellom flere ”onder”). Grønne midler og miljøkonsulenten kan også være utsatt siden det er 

behov for ytterligere kutt.  

 

Hovedpunkter fra diskusjon rundt ovenforstående opplysning: 

- Det er viktig at MDG også fremmer/forsvarer andre saker som ikke går på miljø, for å 

vise at vi ikke er et ettsaksparti.  

- Hva er stemmen vår basert på; personlige meninger, eller faste grunnprinsipper? Skal 

vi være prinsipielle som opposisjonsparti eller bare ”følge strømmen”?.  

- Personlige meninger kan være en faktor i hvordan vi avgir vår stemme i BU, derfor er 

det viktig at man kommer på forberedende møter slik at man kan diskutere sakene i 

forkant (og i lys av hva vi ønsker at MDG skal være?). Sakene er ofte mer nyanserte 

en det som fremgår i ettertid, derfor er det viktig å delta i prosessene.  

 

(SAK 9) Google disk 

Tori har overordnet ansvar for dette. Google disk skal fungere som et fora for deling av informasjon.  

 

(SAK 9) Programkomité 

Programkomiteen skal ha første møte 12. Mars (Oda reiser bort i mellomtiden). Møtet avholdes i 

ungkarsreiret til Anders, som ikke inneholder svarte skinnsofaer og en feit flatskjerm.  

 

Programutvikling bør være et av temaene for Sverigeturen. Dokumenter som komiteen bør sette seg 

inn i er: 

- Osloprogrammet 

- Sageneprogram. Siri mener dette er påbegynt å kan sende oss dette.  

- Programmer fra andre partier som vi kan ”angripe” med våre synspunkter.  

 

Dette bør gås gjennom individuelt, og man kan med fordel opprette en mappe på google disk med 

navnet ”programkomiteen”. Her kan ovenfornevnte dokumenter legges inn. Når det gjelder å se til 

andre partiers program så kom det frem at vi muligens i første omgang bør forme et eget program uten 

å bli påvirket av ”gamle tankesett”.  

 

Sak 10. Politiske saker 

 

(SAK 10) Resolusjoner 

Eksempler på hvordan en resolusjon kan se ut finner man på MDG sine hjemmesider. Fra mail ” En 

resolusjon er en uttalelse til mediene som kortfattet forteller hva Oslo MDG mener om en politisk sak. 

Valg av tema er helt opp til forfatteren, men om det gjelder en dagsaktuell sak øker det sjansene for å 

få det på trykk. 

 

I forbindelse med årsmøtet 1. Mars ønsker Oslo MDG å få inn resolusjoner. Maks fem stykker blir 

valgt ut som behandles og voteres over. Forslagene sendes til oslo@mdg.no innen 20. februar. Skriv 

“forslag til resolusjon om [temaet]” i emnefeltet. 

 

Dersom noen av oss kommer med forslag til resolusjon, så man be om støtte fra lokallaget – gir større 

tyngde. Dette er en potensiell måte å forandre den politiske kursen. Det kan her være en ide å lese Oslo 

MDG sitt program.  

 

(SAK 10) Kandidater til nominasjonskomite (bystyre). 

Alle kan melde sin interesse. Dette må være personer som da ikke ønsker å selv stå på lister.  

mailto:oslo@mdg.no


Sak 11. Annet 

 

(SAK 11) Neste medlemsmøte – foredragsholdere/tematikk 

Mulige foredragsholdere: 

 Dama til Petter Stordalen – Green nudging 

 Hanna Marcussen – om ideologien 

 Rasmus Hansson – om politikk 

 Daniel Reese (rådgiver på stortinget) 

 Per Espen Stoknes (professor BI) – om klimapsykologi og det makroøkonomiske 

rammeverket 

 Karen O’Brien (http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/solar-

transitions/people/karenob.html) 

 Dag Olav Hessen 

 

Dersom man skal ha profilerte foredragsholdere så bør man også tenke på å invitere andre bydeler.  

 

En annen måte å engasjere/involvere medlemsmassen kan være ved å stille konkrete spørsmål om 

sentrale temaer; ”hva synes du om…”. Det kan gjøres ved å lage en spørreundersøkelse via 

surveymonkey(?). Spørsmål kan også behandles i mindre grupper på temakveldene, for eksempel etter 

et foredrag. Ved en spørreundersøkelse så kan man f.eks ta opp talspersondebatten. Dersom denne 

formen skal brukes så er det viktig at det blir gitt en bakgrunn, og at man får muligheten til å sette seg 

inn i saken, f.eks ”trykk på denne linken for å lese mer om saken”.  

 

Wenche uttalte at det ikke var noe hokus pokus å utforme en spørreundersøkelse, og at hun muligens 

kunne ta ansvar for dette (?). Men dette er noe vi kan diskutere/forme på sikt.  

 

(SAK 11) Sverigetur 

Det var enighet om at alle medlemmer, samt varamedlemmer skal bes med.  

 

Det er flere sengeplasser, men det kan være at noen må dele seng dersom alle melder sin interesse.  

Ta med putetrekk/dynetrekk eller sovepose. 

Man kan bestille drikke fra systembolaget noen dager i forkant som kan hentes på den lokale butikken. 

Det er internett og prosjektor i huset.  

Stedet ligger 2 timer fra Oslo 

Dersom alle skal være med trenger vi tre biler. Vi har foreløpig to. 

Det burde ordnes et program til Sverigeturen, i hvert fall for det faglige innholdet. Til neste møte kan 

man tenke over hva dette faglige innholdet skal bestå i, og om man eventuelt selv vil holde et innlegg. 

Roller og oppgaver i styret er noe som bør defineres.  

 

(SAK 11) Holmenkollstafetten 

Skal vi stille lag? 

 

Diskusjon før møtestart 

Noen av styremedlemmene diskuterte løst og fast om forskjellige temaer. 

 ’Betente’ interne spørsmål bør diskuteres nå, i god tid før valget. (f. eks pasifistisk røtter, 

dypøkologi vs. full satsing på fornybar energi). 

 Oppdatering av Sagene sin hjemmeside. Kanskje det hadde vært en mulighet å opprette en 

gruppe på 2-3 stk med ansvar for sosiale medier? Det er viktig at vi inkluderer 

medlemsmassen! Gi dem mulighet til å bidra.  

 

 

 

 

 

http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/solar-transitions/people/karenob.html
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/solar-transitions/people/karenob.html


Neste styremøte: Onsdag, 5. Mars kl. 19.00 på Soria Moria 

 

Oppgaver som må gjøres før neste styremøte/programkomitemøte: 

 Programkomiteen – sette seg inn Sagene-, og Osloprogrammet. 

 Tori Langaas – Opprette en Programkomitémappe på google disk 

 Siri Mittet – Dele Sageneprogrammet 

 Til alle som skal til Sverige – Tenke på evt. Innlegg man vil holde, saker som må tas 

opp/program. 

 

 

 

16.02.2014 

Anders Gire Dahl 

 

 

 

Eventuelle kommentarer fra referatkontrollør(ene) 

 

 

 


