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REFERAT STYREMØTE 01/16 SAGENE MDG 
 

Tid og 
sted: 

Onsdag 06.01.2016 kl 18.00 – 20.00, Sandakerveien 33 

Tilstede: Øyvind Vea, Wenche Aas, Steinar Mathisen, Karen Frivik, Lise Margrethe 
Nilsen, Sirin Stav, Torgeir Moberget, Siri Mittet, Anja Ronesen 

Kopi: Kristin Viko Rasmussen 

Referent: Anja Ronesen 

 

NR SAK 

1/2016 Innkalling og protokoll 

 Ingen kommentarer til innkalling eller protokoll fra møte 17/11.  

2/2016 Referatsaker 

 BU 

 BU vedtok budsjett og verbalforslag på desembermøtet. Budsjettforslaget 
var fremforhandlet av AP, MDG, SV og Rødt på forhånd. Alle våre tall- og 
verbalforslag ble vedtatt. Vi har også kommunisert våre forslag og ting vi 
har fått gjennomslag for på Sagene til MDGere i andre bydeler, som har 
kunnet komme med lignende forslag i sine bydelsutvalg. 

 Rådhuset 

 Representantskapsmøte 15. desember. Litt løs form på møtet. Karen 
representerte oss. Se også oppsummering på mail fra Karen og 
møtereferat (Øyvind ser om han finner dette på de interne sidene). Karen 
har vært spesielt opptatt av Munchmuseet og det nye Lambda-bygget og 
hadde et innlegg om dette, vedrørende å gjøre nye kostnadsanalyser med 
tanke på de høye årlige driftskostnadene. 

3/2016 Årsmøte i Sagene MDG 

 Onsdag 20. januar kl 18.00 i Sandakerveien 33 

Sakspapirer 

 - Årsmelding, Øyvind har sendt forslag på mail. Siri ferdigstiller. 

 - Budsjett, Wenche ferdig med regnskap med unntak av de siste 
kvitteringene.  

Øyvind spør Lan om hun vil være innleder til årsmøtet. Øyvind lager FB 
event og sender sakspapirer i begynnelsen av neste uke. 

Karen forbereder en resolusjon om Lambda som årsmøtet kan stemme 
over. Dersom denne skal sendes som sak til Oslo årsmøtet må det gjøres 
før 16. januar, lokallagsstyre kan evt. «stemme over» denne per mail så 
den kan sendes på vegne av lokallaget. 
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Gjennomgang av tjenesteveier og rutiner for saksbehandling, i styrende 
organer og politisk. Se på evt. vedtektsendringer og andre forslag fra 
sakspapirene til årsmøtet. 

4/2016 Årsmøte i Oslo MDG, 13. februar 

 Medlemsmøte mandag 8. februar kl 19.00 i forkant av årsmøtet i Oslo om 
vedtekter, resolusjoner, nominasjoner osv.  

- Wenche booker sted, og lager FB event. 

5/2016 Rollefordeling vis a vis representantskapsmøtene 

 Vedtak: Gitt at årsmøtet i Oslo vedtar et representantskap der lokallagene 
får stille med et antall representanter, vil styret i Sagene MDG foreslå for 
Sagene MDGs årsmøte at den ene representanten er lokallagslederen og 
øvrige representanter og varaplasser oppnevnes av styret. Styret gis også 
fullmakt til å ta også stilling til om plassene skal være faste eller rullere. 

Karen sender noen ulike modeller for representantskap fra øvrige partier 
til Øyvind, som underlag for diskusjon på årsmøtet. 

6/2016 Eventuelt 

  

 

Neste møter: 

Årsmøte Sagene MDG 20. januar kl 18.00 

Styremøte 1. februar kl 18.00 

Medlemsmøte 8. februar kl 19.00 

 


