REFERAT STYREMØTE 10/16 SAGENE MDG
Tid og sted:

Tirsdag 22.11.2016 kl 18.00 – 20.00 hos Gruten

Tilstede:

Anja Ronesen, Wenche Aas, Siri Mittet, Sirin H. Stav, Torgeir Moberget,
Lise M. Nielsen.

Kopi:

Niels Henrik Sværd, Svein Halvor Halvorsen, Steinar Mathisen,
Benjamin D. Smith (vara), Øyvind Vea (vara), Lars Jahr Røine (vara)

Gjest:

Liv (Nordre Aker)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

41/2016

Innkalling og protokoll
Ingen kommentarer til innkalling, Anja førte referat.

42/2016

Referatsaker
Aktiviteter og møter siden sist
Rep. skap om høringsinnspill til Stortingsprogram 29. oktober
-

Sirin og Anja deltok

Nominasjonsmøte Oslo 10. november
BU
-

Kort orientering fra forrige møte.

Arbeidsgruppe for trygge skoleveier
-

43/2016

Anja sitter i arbeidsgruppa. Har vært på møte i Sagene FAU. Nytt
møte i gruppa etter neste møte i MKB.

Årsmøte tirsdag 24. januar
Valgkomite, arrangering av årsmøte, årsmelding og budsjett
-

Valgkomité: Oda Bjærke og Mattis Ulvang (Styre, ny valgkomité
og RS)
Årsmelding: Anja skriver
Regnskap/budsjett: Wenche
Innkalling og agenda: Anja
Ordstyrer/innleder: Wenche
Praktisk (Booking av lokale etc): Wenche

Datoer: Innkalling innen 27. desember, papirer innen 10. januar.
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44/2016

Budsjett Sagene bydel
Siri, Sirin og Anja deltok på informasjonsmøte om forslag til budsjett 21.
november. Vi er inviterte til møte med samarbeidspartiene AP, SV og
Rødt søndag 27. november.
Gitt behovet for kutt, er det ikke realistisk å flytte for mye penger til sine
hjertesaker. Fokus på å levere gode verbalforslag.
Parkering. Forslag om framleie i Thv. Meyersgt. og utleie i Sandakerv.
33.
Se på miljøavtalen for innspill til verbaler og prioritering.
Sirin lager et fellesdokument.

45/2016

Julebord fredag 16. desember
Med Nordre Aker. Har ikke fått svar fra Emily, Liv sjekker. Og anslag på
antall. Lise sjekker Sofies Hage og Mat og Mer.

46/2016

Eventuelt/orienteringer
Innspill til nytt Fylkesstyre Oslo og nom.kom.
Fått henvendelse fra Monica Kvåle i Valgkomiteen. De ringer rundt for å
få innspill til personer til ny nom. kom. og nytt styre, samt innspill om
f.eks sammensetning av komiteer eller styret. Se også
http://oslo.mdg.no/nyhet/still-til-valg-i-oslo-mdg/ Også interessert i
kommentarer til prosessen. Innspill kan sendes via Anja eller direkte til
valgkomiteen.
Retningslinjer for folkevalgte
Forslag til retningslinjer behandles på neste LS 3-4 des.
De mest kontroversielle punktene var g) og h) i forslaget. Styret støttet
ordlyden i forslaget med 5 mot 1 stemme.
Til punktet «2. Folkevalgtgruppa.
a) Alle som oppnår folkevalgte verv via partiet valgliste, samt alle registrerte vara»,
«Alle» kan være en veldig varierende størrelse. Skal alle på en varaliste
ha stemmerett? Vi foreslår at man heller sier at man «bør» inkludere
vara, men at de ikke nødvendigvis har lik stemmerett som dem med
verv. Det kan være lurt å presisere dette punktet litt nærmere.

Valgkampstrategi
Gikk fort gjennom hovedpunktene. Informasjonen kom kort tid før møtet
og de færreste hadde hatt anledning til å sette seg inn i denne.
Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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