REFERAT STYREMØTE 02/16 SAGENE MDG
Tid og sted:

Mandag 01.02.2016 kl 18.00 – 19.00, Sandakerveien 33

Tilstede:

Anja Ronesen, Wenche Aas, Karen Frivik, Steinar Mathisen, Lise M.
Nielsen, Sirin H. Stav, Svein Halvor Halvorsen, Lars Jahr Røine (vara),
Hilde Herrebrøden (gjest)

Kopi:

Siri Mittet, Torgeir Moberget, Niels Henrik Sværd, Benjamin D. Smith
(vara), Øyvind Vea (vara)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

7/2016

Innkalling og protokoll, valg av sekretær/referent
Ingen kommentarer til innkalling og protokoll fra forrige møte. Anja ble
valgt til referent, men andre må gjerne melde seg til neste møte.

8/2016

Referatsaker
BU
Det har ikke vært BU og komitémøter siden forrige styremøte. Vi bør
vurdere å ha en oppnevnt gruppeleder som har ansvaret for å lede
forberedende møtene og fordele innledning av de ulike sakene.
Sirin informerte om at hun vil sende forespørsel om permisjon i vår fra
komité og evt. BU på grunn av arbeidsbelastning med innlevering av
masteroppgave. Det er også mulig det bare sendes vara som ved vanlig
fravær da det kun er snakk om to møter. Sirin tar uansett en prat med
komitéens nestleder.
Rådhuset/Sentrale møter
Ingenting å referer fra sist.
Lokale aktiviteter
Årsmøtet for lokallaget 20. januar. Vi oppsummerte at det hadde vært et
godt gjennomført årsmøte, inkluderende og lett tilgjengelig for
medlemmer som ikke har vært med før, og samtidig proft gjennomført
med god møteledelse.

9/2016

Medlemsmøte i forkant av årsmøte i Oslo MDG
Onsdag 10. februar kl 18.00 i Greenpeace sine lokaler ved Myrens,
fellesmøte med Nordre Aker
- Møteleder: Kristin
- Velkommen ved Wenche og Emily
- Generell innføring i hvordan årsmøtet avvikles, hvordan stemmegivning
foregår og annen generell forberedelse til årsmøtet. (Mattis)
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- Valgkomiteens innstilling til nytt styre og nominasjonskomite (Kristin)
- Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer (Sirin)
- Resolusjoner og andre forslag fra sakspapirene til årsmøtet (v/ den
som har fremmet resolusjonen, eller som har spesiell interesse for en
sak)
Anja skriver mail til alle medlemmene (enten påmelding på FB eller svar
på mail ift matbestilling). Link til sakspapirer.

10/2016

Datoer for styremøter
2. mars, 30 mars, 27. april, 25. mai, tentativt 15. juni/sommerfest
Alle møter i utgangspunktet 17.30 – 19.30, eller kortere.
Svein Halvor sa seg villig til å se om han får opp en felles kalender for
oss igjen.

11/2016

Eventuelt
Hauskvartalet
Sirin var på seminaret på Doga lørdag 30. januar. Stemning for å lage
en hasteresolusjon om det til Osloårsmøtet, Karen tar kontakt med
Grünerløkka om å evt. skrive en sammen.
Ikke tid til å få det behandlet på førstkommende BU lokalt.

Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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