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REFERAT STYREMØTE 03/16 SAGENE MDG 
 

Tid og sted: Onsdag 02.03.2016 kl 17.30 – 19.30, Sandakerveien 33 

Tilstede: Anja Ronesen, Karen Frivik, Steinar Mathisen, Lise M. Nielsen, Sirin H. 
Stav, Svein Halvor Halvorsen, Niels Henrik Sværd. 

Kopi: Wenche Aas, Siri Mittet, Torgeir Moberget, Lars Jahr Røine (vara), 
Benjamin D. Smith (vara), Øyvind Vea (vara) 

Referent: Anja Ronesen 

 

NR SAK 

12/2016 Innkalling og protokoll, valg av referent 

 Ingen kommentarer. Anja var referent. 

13/2016 Referatsaker 

 BU 

 Sirin videresender info fra Tatjana vedr. Parkens Grøde, ref. 
beboerinnlegg i åpen halvtime. Ellers ingen spesielle saker å referere. 

Innspill om å jobbe for bedre håndheving av forbud mot 
tomgangskjøring. Sirin sjekker med fagkomiteen i Oslo først. 

 Rådhuset/Sentrale møter 

 Årsmøtet i Oslo. Alle var generelt fornøyde med gjennomføringen. 

 Lokale aktiviteter 

 Forberedende medlemsmøte med Nordre Aker. Alle synes dette var 
veldig nyttig og at vi må ha dette som et fast opplegg før års/landsmøter. 
Til neste gang må vi passe på å få nok tid til politiske saker og evt. bruke 
mindre tid på det formelle. 

14/2016 Landsmøte 2016 8.-10. april på Økern 

 Sirin, Karen og Lise ble valgt som delegater. Vara: Svein Halvor, 
Wenche. Delegater og observatører melder seg på selv innen 4. mars! 

Vi arrangerer et nytt medlemsmøte for å forberede saker til LM i 
forbindelse med neste styremøtet 30. mars (rett etter). Delegatene tar 
ansvar for at det blir innledet til de ulike sakene, vi lager invitasjon når 
alle sakspapirene foreligger. Anja bestiller kjøkkenet i Sandakerveien 33. 

15/2016 Representantskapdelegater 

 Form: Styret gikk inn for å velge tre faste representanter, med en 
rullering på varaplassene. Ved behov for vara ser man an typer saker til 
behandling og ser om det er en vara med særlig interesse/kunnskap om 
disse som bør delta. Om ikke følges rekkefølgen på rullering. 
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Valg: Valgt til faste plasser ble Karen og Svein Halvor, i tillegg til Anja.  

Varaer: 1) Lise 2) Niels 3) Sirin  

Første møte er 16. mars kl 18.00. 

- Forretningsorden, ref. andre avsnitt i §5 Hjemmel. Anja finner ut hva de 
nye Oslovedtektene sier om innkalling til ekstraordinært møte og sender 
evt. forslag til at uavklarte saker først og fremst behandles i 
ekstraordinært rep. skapmøte og ikke av fylkesstyret. 

- Orientering fra lokallaget skal sendes innen 9/3 – Anja skriver et utkast 
og sender til styret for innspill. 

16/2016 Eventuelt 

 i) Beboerparkering i Oslo. Sagene er foreløpig ikke på listen 
over bydeler som innfører dette. 
Se saksfremstilling og protokollen fra saken var oppe i BU i 
2012. MDG stemte mot den gang (SV, V og Rødt var for). 
Stemning for at Sirin prøver å få saken tatt opp på nytt i BU for 
at Sagene skal komme med på ordningen. 

ii) Haus-saken, ref FB debatt. Angående å stemme ihht vedtatte 
resolusjoner fra årsmøtet i bystyret. Karen og Svein Halvor tar 
dette opp på første rep. skapsmøte og ber om en 
redegjørelse. Evt. løftes på prinsipielt nivå til Sentralstyret. 

iii) Helge (BU-leder i Sagene) har hatt et møte med byråden for 
byutvikling, Hanna, om utbyggingssaker i Sagene. Vi har 
stusset over at ikke Sirin som komiteleder ble tatt med på 
møtet, og Sirin har et møte med Helge om dette.  

iv) Programarbeid. Anja fremmet et forslag om at vi oppretter en 
gruppe for programsaker som også kan suppleres med 
medlemmer utenfor styret. Kan jobbe med saker ref. mail om 
skolepolitikk, og opp mot nytt partiprogram 2017. Landet ikke 
dialogen her, tar det opp igjen på neste møte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anja Ronesen 

http://www.pangstart.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20sagene%20%28BSA%29/Internett%20%28BSA%29/Dokumenter/dokument/POLITIKK%20-%20BU/2012/November/BU-sak%2012-109.pdf
http://www.pangstart.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20sagene%20%28BSA%29/Internett%20%28BSA%29/Dokumenter/dokument/POLITIKK%20-%20BU/2012/November/BU-protokoll%2015.11.12.pdf
https://www.facebook.com/groups/176380632466961/permalink/776194352485583/?comment_id=776531719118513&notif_t=group_comment

