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REFERAT STYREMØTE 7/15 SAGENE MDG 
 
Onsdag 12.08.2015 18.00 – 20.00, Sandakerveien 33 

Tilstede: Øyvind Vea, Siri Mittet, Wenche Aas, Sirin Stav, Steinar Mathisen, Kristin Viko Rasmussen, 

Torgeir Moberget, Lise Margrethe Nilsen, Anja Ronesen  

Kopi: Karen Frivik 

Referent: Anja Ronesen 

 

Sak 26/2015 Innkalling og protokoll  

Innkalling godkjent (uten agenda), Wenche hadde noen kommentarer til forrige referat som rettes. 

 

Sak 27/2015 Referatsaker 

Lokallagslederforum 11.08.2015 

Delte informasjon om hva som gjøres lokalt i de forskjellige bydelene. Standtrening 2. september som 

kan være nyttig. Kan informere frivillige om at de kan delta på dette. Åpning av valgkamp sentralt for 

Oslo på fredag, ønskelig at vi stiller med sykkeltralla. Har 2000 flyers (nasjonale), ligger i tralla. Har også 

en del Oslo-flyers. Får en stand-perm som inneholder det man trenger å vite på stand. Ny 

frivillighetskoordinator ble presentert, Mari.  

Valgkamp 

Stort potensial for å få med flere frivillige blant medlemmene i bydelen, Øyvind og Sirin har hatt god 

respons på ringerunden de har hatt.  

BU 

Første møte i KNK og BU etter ferien er i månedsskiftet august/september, før valget. Venter ikke at 

det blir mange saker, men papirene har ikke kommet enda. 

 

Sak 28/2015 Operasjonalisering av valgkamp 

Synlighet i (sosiale) medier 

Heidenreich-tomta på Voldsløkka. Steinar forfølger saken med at kommunen ønsker å bruke tomten til 

skole, men at privat eier ønsker å bygge ut til boliger (og i tilfelle vil selge tomten tilbake dyrt?). 

Kandidatprofilering: Kandidatene må ta litt ansvar for dette selv. Husk kandidatvideoen! Vi fordeler 

hjertesakene vi har plukket ut mellom kandidatene og tar med i videoen. Se også gjerne på 

argumentasjonsheftet som er sendt ut. 
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Kjernesaker/hjertesaker til lokal innstikk til flyer: Listen over hjertesaker blir oppdatert etter innspillene 

fra møtet.  

Aktivitetsplan 

Fast tidsrom for stand hver lørdag, og to aksjoner i uka i valgkampen. 

Siri sjekker med Camilla om hvordan det er med tillatelse til å ha stand rundt i bydelen. 

Sirin fester Oslo kalenderen og vår aktivitetskalender på aktivesiden. 

Kristin lager en event for felles forhåndsstemming på Sagene Samfunnshus 24. august.  

Ansvarsfordeling 

Aktivitetsplanen er oppdatert med ansvarlige for hver aktivitet, og deltakere. 

Øyvind og Sirin fortsetter ringerunde, de som har mulighet bør møte opp på valgkampkontoret på St. 

Olavs plass og bidra med dette eller andre oppgaver. 

Forhandlingskomiteen 

De 4 toppkandidatene + Øyvind. Det kommer et notat om forhandlingsstrategien i Oslo. Møte 25. 

august kl 19.00 for å se på en lokal strategi for forhandlingene, og kandidater til komiteer etc etter 

valget.  

 

Sak 29/2015 Eventuelt 

Roller i styret – lar denne være med på alle referatene  

 Øyvind: Lokallagsleder og valgkamp 

 Wenche: Kasserer og ansvarlig for Sagene MDG hjemmesidene. Materiellansvarlig. 

 Anja: sekretær og medlemsansvarlig, legger ut info om styremøter og forberedende møter til 

KNK på FB 

 Torgeir: Sagene aktivgruppe på FB 

 Karen: Lede mediegruppe bestående av medlemmer i bydelen 

 Lise: Valgkamparbeidet lokalt, og Facebook. 

 Sirin: ansvar for å følge med på frister for innmelding av resolusjoner og saker (oppfølging av 

eksterne MDG prosesser) 

 Xx: plukke opp saker som vi ønsker å diskutere nærmere på medlemsmøter eller styremøter 

 

Neste møte: 

Øyvind setter en dato for styremøte i september, og kaller inn. 

 


