REFERAT STYREMØTE 08/16 SAGENE MDG
Tid og sted:

Tirsdag 16.08.2016 kl 18.00 – 20.00, hos Gruten i Bentsebrugata

Tilstede:

Anja Ronesen, Wenche Aas, Siri Mittet, Lise M. Nielsen, Sirin H. Stav,
Lars Jahr Røine (vara)

Kopi:

Steinar Mathisen, Torgeir Moberget, Svein Halvor Halvorsen, Niels
Henrik Sværd, Benjamin D. Smith (vara), Øyvind Vea (vara)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

34/2016

Innkalling og protokoll
Ikke beslutningsdyktig på junimøtet, så det ble ikke ført protokoll. Ingen
kommentarer til innkalling, Anja førte referat.

35/2016

Referatsaker
Aktiviteter
Sommerfest i juni, uformelt treff på Bruun Larsen i juli.

36/2016

Aktiviteter neste måned
Orientering om miljøprosjekter i Bjølsenparken 30. august kl 17, Siri
lager en medlemsaktivitet sammen med Grünerløkka til kl 18 på
samfunnshuset.
Rep. skap 1. september kl 18 (17 for papirer)
-

Anja sjekker om faste medlemmer kan stille
Sakspapirer: http://oslo.mdg.no/representantskap-1-september/
Innspill kan sendes på mail til RS representantene/styregruppa

Lokallagsledermøte 15. september kl 19 (Anja og Wenche på reise). Evt.
andre som har lyst å stille kan melde seg til Anja.
Folkevalgtsamling 17.-18. september. Sirin har meld seg på, og Lise
melder seg også, Siri vurderer om hun kan. Lokallaget dekker utgiftene
til inntil tre deltakere.
Vi arrangerer et medlemsmøte om nominasjon for å debattere den
unummererte listen for Oslo, og komme med vår innstilling til prioritering
av kandidater. Wenche har booket lokale til den 27. september.

37/2016

Eventuelt/orienteringer
Sagene Google Drive har blitt «ryddet bort» så ingen har tilgang lenger.
Sirin ser om ikke hun kanskje har vært litt ivrig..
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Sirin søker om permisjon fra politiske verv i bydelen i høst. Varaene trer
inn i komité og BU, og de på varaliste «rykker opp» et hakk tilsvarende.
Rep. skap representanter og valgkomité
-

Anja sjekker om vi har en valgkomité som kan fungere for neste
årsmøte
Trenger innstilling på styremedlemmer og rep. skap medlemmer
for 2017

Nytt medlem som ønsker å være aktiv: Sandra Iren Haug,
sandra_i_haug@hotmail.com. Har meldt henne inn i aktivlisten og FB
gruppen, og sendt henne en mail.
Datoer for styremøter utover høsten:
27. september kl 17.00, med medlemsmøte om nominasjon fra 19.00
18. oktober kl 18.00
22. november kl 18.00
16. desember: Julebord!

Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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