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PROTOKOLL ÅRSMØTE SAGENE MDG 
 

Tid og 
sted: 

Onsdag 20.01.2016 kl 18.00 – 21.00, Sandakerveien 33 

Tilstede: Antall fremmøtte medlemmer: 18 

Øyvind Vea, Wenche Aas, Steinar Mathisen, Lise Margrethe Nilsen, Sirin 
Stav, Siri Mittet, Torgeir Moberget, Anja Ronesen, Mildrid Engen, Oda 
Bjærke, Svein Halvor Halvorsen, Niels Henrik Sværd, Lars Jahr Røine, 
Kristin Viko Rasmussen, Seth Piper, Marianne Lund, Anne Lindholm, 
Sidsel Mæland.   

Gjest: Torkil Vederhus 

 

NR SAK 

1 Konstituering 

 Valg av møteleder/ordstyrer: Kristin Viko Rasmussen 

Valg av referent: Anja Ronesen 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent 

Protokollunderskrivere: Øyvind Vea, Sirin Stav 

Tellekorps: Torkil Vederhus, Seth Piper 

2 Innledning 

 Leder for Oslo MDG Torkil Vederhus innledet møtet. Han anbefalte blant 
annet alle som ikke har lest byrådserklæringen, om å se gjennom den:  

http://oslo.mdg.no/wp/files/2015/10/Byraadserklaering-
web.compressed.pdf  

3 Oppsummering av lokallagets arbeid 2015 

 Øyvind oppsummerte lokallagets arbeid med lokalt program, lokalvalget 
og valgkamp. Viser også til årsmeldingen som var en del av 
møtepapirene, og som ligger på lokallagets hjemmesider. 

4 Fremlegging av budsjett 

 Wenche gikk gjennom regnskap for 2015 og budsjett for 2016. Det 
planlegges å gå med et overskudd som videreføres til valgåret 2017. 

Styret gis mulighet til å omprioritere innen postene på budsjettet ved 
behov gjennom året.  

Styret gis anledning til også å øke noen av postene innen det budsjetterte 
overskuddet ved behov. 

Regnskap ble godkjent og budsjett for 2016 ble vedtatt. 

http://oslo.mdg.no/wp/files/2015/10/Byraadserklaering-web.compressed.pdf
http://oslo.mdg.no/wp/files/2015/10/Byraadserklaering-web.compressed.pdf
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5 Valg av nytt styre i lokalforeningen for 2016 

 Nominasjonskomitéen har bestått av Øyvind Vea og Oda Bjærke, og de la 
frem sin innstilling til nytt styre. Denne ble vedtatt som følger: 

 

Leder: Anja Ronesen (gjenvalgt i styret, ny rolle) 

Nestleder og kasserer: Wenche Aas (gjenvalgt som kasserer, ny rolle) 

Karen Frivik (gjenvalgt) 

Steinar Mathisen (gjenvalgt) 

Siri Mittet (gjenvalgt) 

Torgeir Moberget (gjenvalgt) 

Lise M. Nielsen (gjenvalgt) 

Sirin H. Stav (gjenvalgt)  

Svein Halvor Halvorsen (ny) 

Niels Henrik Sværd (ny) 

 

Varaer til styret: 

(1) Lars Jahr Røine (ny) 

(2) Benjamin D. Smith (ny) 

(3) Øyvind Vea (tidl. medlem og leder) 

 

Styret ble gitt anledning til å supplere seg selv gjennom året ved behov, 
uten å være begrenset av en øvre grense på antall medlemmer i styret.  

 

6 Resolusjon om bygging av nytt Munch museum 

 Forslag til resolusjon vedrørende bygging av nytt Munchmuseum ble 
gjennomgått. Årsmøtet behandlet ikke bakgrunnsteksten, men fattet 
følgende vedtak om resolusjonsteksten: 

 

1) Styret gis myndighet til redigere teksten og sende til Oslo MDG før 
fristen for årsmøte 

2) Legge til «nytt» foran Munchmuseum. 

3) Endre siste setning til: «Det alternativet som i minst grad begrenser 
Oslo kommunes fremtidige økonomiske handlingsrom skal velges.» 

4) Årsmøtet vedtok at en resolusjon basert på følgende tekst sendes på 
vegne av lokallaget til årsmøtet i Oslo MDG: 
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MDG vil 

- at det utarbeides en analyse av kostnadene for bygging og drift av et 
nytt Munchmuseum på Tøyen sammenlignet med Lambda i Bjørvika. Det 
alternativet som i minst grad begrenser Oslo kommunes fremtidige 
økonomiske handlingsrom skal velges.  

 

7 Diskusjon og debatt i forkant av Oslo MDG årsmøte 

 Det var i innkallingen satt opp et punkt der vi skulle diskutere ulike tema 
som forberedelse til årsmøtet i Oslo MDG. Punktene var 

1) Politiske roller og eventuell rollekonflikt 
2) Samarbeidsstrukturer lokallag/styret i Oslo MDG/Rådhuset 
3) Hva slags rolle skal/bør Oslostyret spille i Oslopolitikken? 
4) Partiskatt 

Da møtet gikk over det oppsatte tidsplanen ble det besluttet å føre disse 
punktene og debatten over til det planlagte medlemsmøtet som avholdes 
mandag 8. februar. Mer informasjon og innkalling sendes innen kort tid. 

 

8 Eventuelt 

 Ingen punkter til eventuelt. 

 

Signert: 

 

 

 
 
 

 

 
Øyvind Vea  Sirin H. Stav 

 

 


