REFERAT STYREMØTE 6/15 SAGENE MDG
Tirsdag 30.06.2015 2000-2200, hos Siri - Edvard Griegs alle 1
Tilstede: Siri Mittet, Wenche Aas, Sirin Stav, Steinar Mathisen, Torgeir Moberget, Anja Ronesen
Kopi: Øyvind Vea, Lise Margrethe Nilsen, Karen Frivik, Kristin Viko Rasmussen
Gjest: Hilde Herrebrøden
Referent: Anja Ronesen

Sak 22/2015 Innkalling og protokoll
Innkalling godkjent (uten agenda), ingen kommentarer til forrige referat.

Sak 23/2015 Referatsaker
Lokallagsledermøte 2. juni
Wenche deltok. Omtrent halvparten av bydelslagene representert. Presenterte mal for lokal flyer. Vi
må ta stilling til egen tekst, bilde, grafikk og antall innen 1. august hvis vi skal få trykket egen.
SoMe kurs 9. juni
Anja var påmeldt men fikk dessverre ikke deltatt. Har imidlertid fått noe nyttig informasjon i etterkant
som ligger vedlagt, og som legges på Google Drive – Valgkamp 2015. Se særlig den som heter
VALG2015-FACEBOOKFORLOKALLAG. Kandidater oppfordres til å lage åpen profil av sin personlige
profil og bruke denne aktivt i valgkampen. Under diskusjonen på møtet ble vi enige om at vi heller har
fokus på å poste på lokallaget sin FB side, både som MDG Sagene og at kandidatene poster i eget navn.
Vi opplever det som ryddigere og en fin måte å sørge for at det er hyppige oppdateringer på lokallagets
side.

Sak 24/2015 Status og framdrift
Se nyttig info og kalender over valgkampaktiviteter her:
https://drive.google.com/open?id=0ByWva4KVWS9ofmNzMmg3VzlaUHpZd3BDT3JiNHRxSHRuWHplZ3
ZyTGcteWFSTHdmdWFUU2M&authuser=0
Lokalprogrammet
Språkvask gjennomført, og så gjenstår grafisk utforming. Vi snakket ikke videre om dette på møtet.
Valgkampplan
Valgkampkick-off med St. Hanshaugen og Nordre Aker i uke 34. Øyvind, er det satt dato?
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Plan og oversikt i excel ligger på Google drive. Bruk Google kalenderen som er tilgjengelig på
hjemmesiden for aktiviteter. Alle må ta initiativ til aktiviteter og datoer når man selv har anledning, og
skrive inn dette. Viktig at vi i styret legger inn våre datoer raskt, så blir det lettere å få med flere
frivillige.
Natt i naturen
5. september. Påmelding: se facebook. Siri inviterer Ung Media til å holde konsert ved leiren vår.
Olabilløp i Torshovdalen
15. august. EN anledning for oss å være tilstede.
Kandidatprofilering
Lage filmer til Facebook og lokallagssiden med listetoppene. Lise koordinerer. Kandidatene kan gjøre
det selv med mobilen, eller få Lise til å filme. Filmene kan lages nå, men planlegges å legges ut i august.
Innlegg og saker
Det var tenkt å opprette et dokument i Google Drive der man kan komme med ideer til og skrive på
innlegg til hjemmesiden eller presse. Ser ikke ut som det er gjort, men det er det bare å gjøre for den
som har saker på hjertet!
Flyer
Besluttet å ha flyer. Vi tok bilder, men mulig vi bør gjøre det igjen med en bedre bakgrunn og bedre
kamera. Wenche gjør et andreutkast av tekst og distribuerer. Anja ser på
forsidegrafikk/illustrasjon/bilde. Dyrkekasse? Opplag 2000. Frist 1. august.
Nye lokallagssider 10 juli
Styret og kandidater må få sendt inn tekst og bilder av seg selv senest 1. august. Legg øvrige bilder vi
har som kan brukes på Google drive.
Som innhold i valgkampperioden kan vi skrive hovedpunkt fra lokalprogrammet som kan brukes som
innlegg på Facebook og http://sagene.mdg.no/ . Vi bruker sagene MDG siden som en blog, i mangel på
lokalavis og siden det er vanskelig å nå ut i hovedstadsmediene. Wenche kan bistå med publisering på
nettsiden.
Medlemsmobilisering
De som har lyst til å bidra i valgkampen registreres i valgkamparket på driven så vi får en pool med
ressurser som kan delta. Inviteres til valgkampkick-off’en i august der aktivitetsplanen for valgkampen
lokalt blir presentert.
Wenche sender lenke til listen der man kan melde interesse for å være med på valgkampen til
aktivelisten.

Sak 25/2015 Eventuelt
Roller i styret – lar denne være med på alle referatene



Øyvind: Lokallagsleder og valgkamp
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: Valgkamparbeidet lokalt, og Facebook.
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:
Forhandlingsgruppemøte og styremøte onsdag 12. august kl 18.00 i Sandakerveien 33. Evt. frafall
meldes til Øyvind.
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