
 

 

Sagene MDG  

Årsmelding for kalenderåret 2015  

Styrets sammensetning 2015  

1. Styreleder: Øyvind Vea  

2. Kasserer: Wenche Aas 

3. Sekretær: Anja Ronesen 

4. Styremedlem: Siri Mittet 

5. Styremedlem: Sirin H. Stav  

6. Styremedlem: Karen Frivik 

7. Styremedlem: Steinar Mathiesen 

8. Styremedlem: Torgeir Moberget 

9. Styremedlem: Lise M. Nielsen (supplert i løpet av året) 

 

10. Varamedlem: Kristin Viko Rasmussen 

Styret i 2015 bestod av 9 faste styremedlemmer, hvorav en av disse ble supplert inn i løpet av 

styreperioden. Styret opererte med to faste roller; styreleder og regnskapsfører. Siste halvår ble et av 

styremedlemmene tildelt rollen som sekretær. Ytterligere roller ble ikke definert i klartekst løpet av 

året. 

Nominasjonskomite for nytt styre kalenderåret 2016 

Avtroppende styreleder Øyvind Vea og ordinært medlem Oda Bjerke utgjør nominasjonskomiteen for 

det nye styret i 2016.  

Medlemsoversikt 2015 

Lokallaget har ifølge oppdatert medlemsstatistikk 2017 medlemmer, hvorav 175 er betalende 

medlemmer. Basert på denne statistikken er Sagene MDG den 4. største lokalforeningen i Oslo. 

Se Medlemstatistikk for lokallag for en mer detaljert oversikt. 

Møte- og medlemsaktiviteter 2015  

Lokallaget har opprettholdt en jevn møteaktivitet gjennom hele året. Styret har arrangert månedlige 

styremøter og har referatført 8 av disse. Referatene kan leses i sin helhet på lokallagets nettsider: 

http://sagene.mdg.no/referater/  

Styremedlem, Siri Mittet - som inntil nylig har vært lokallagets eneste representerer i bydelsutvalget, 

har arrangert forberedende møter i forkant av de månedlige møtene i bydelsutvalget. 

Medlemsaktiviteter har i stor grad blitt sentrert rundt viktige begivenheter i det politiske årshjulet til 

partiet. Styret forsøkte etter beste evne å mobilisere bredt i forkant av nominasjonene til 

bydelsutvalg og i forbindelse med utviklingen av vårt lokale program for bydelen. Vi arrangerte lokale 

workshoper hvor vi oppmuntret medlemmene til å påvirke innholdet programmet. Lokallaget stilte 

med full liste (21 kandidater) til bydelsvalget i høst.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16StaE1GRYD8ofQzKoFlLbYpLcrr9YN2K0tfxjuGUO1w/edit%2523gid=0
http://sagene.mdg.no/referater/
http://sagene.mdg.no/program_2015-2019/


 

 

Mye tid og energi gikk med på å forsøke å stille best mulig forberedt til valgkampen – og det var 

styrets intensjon og strategi at valgkampen skulle bidra til å utløse større engasjement blant 

medlemmene. Vi gjennomførte ringerunder og forsøkte ellers å opprettholde kontakten med 

medlemmene via facebook og epost. 

Vi har hatt fokus på sosiale aktiviteter og har sammen med Nordre Aker MDG arrangert både 

sommeravslutning og juleavslutning hvor vi har invitert og ønsket samtlige medlemmer i bydelen 

velkommen. 

 

Valgkampen 2015 

Det er styreleders vurdering at Sagene MDG gjennomførte en god valgkamp i bydelen. Vi opplevde 

en markant økning i antallet velgere som stemte på oss sammenlignet med lokalvalget i 2011. 

Oppslutningen økte med 7,9 prosent (den største av samtlige bydeler i Oslo). Valgresultatet førte til 

at vi nå er det 3. største partiet i bydelen, har doblet antallet faste representanter i bydelsutvalget og 

er representert i samtlige 4 komiteer i bydelsutvalget. Sirin Hellvin Stav er komiteleder for miljø, 

kultur og byutviklingskomiteen og Siri Mittet er fast medlem i arbeidsutvalget. 

Hvorvidt det gode valgresultatet i hovedsak skyldes nasjonale trender, eller kan spores tilbake til at vi 

klarte å være synlige i gatebildet de siste to månedene før valget er vanskelig å gi noe entydig svar 

på. Vi velger å tro at vår valgkampinnsats lokalt var en viktig bidragsytende faktor til det gode 

resultatet på Sagene. Totalt deltok styremedlemmer og andre aktive medlemmer i lokallaget på over 

50 valgkampaktiviteter i løpet av valgkampen. Se valgkampaktiviterer Sagene for en detaljert oversikt 

over aktivitetene som ble gjennomført på vegne av lokallaget.  Basert på vårt lokale program lagde 

våre toppkandidater lokale flyere som inneholdt våre viktigste kjernebudskap og politiske fanesaker 

for bydelen. Disse ble trykket opp og distribuert i stort omfang.   

Siri Mittet, vår 1. kandidat til bydelsutvalget deltok på flere lokale debatter på vegne av 

lokalforeningen. 

Facebook og hjemmeside 2015 

Styret har fortløpende oppdatert foreningens facebookside, og spesielt våre 4 forhåndskumulerte 

kandidater til bydelsutvalget har gjort en aktiv innsats for å promotere sitt eget kandidatur via denne 

siden, blant annet gjennom bruk av korte videoer hvor kandidatene forteller litt om seg selv og sine 

visjoner for bydelen.  

Videre har vi etter beste evne forsøkt å informere medlemmene om de viktigste lokalpolitiske 

begivenhetene via denne siden. Vi har en egen «aktiv side» på facebook myntet på medlemmer som 

har antydet at de ønsker å motta litt mer informasjon fra styret. Antall «likes» på facebooksiden vår 

har økt fra 250 til nesten 500 i løpet av det siste året. 

Foreningen har ikke drevet utadrettet pressearbeid, men har publisert noen artikler på sin egen 

hjemmeside, blant annet i etterkant av valget; «våre representanter i BU» og «miljøavtale og leder 

for miljø, kultur og byutviklingskomiteen».  

Politiske gjennomslag på bydelsnivå 

Gode valgresultater på bydelsnivå har resultert i at MDG har blitt en maktfaktor å regne med i 

bydelen. Vi har vekslet inn økt velgeroppslutning i økt representasjon i bydelspolitikken. Etter 

valgresultet, har vi som nevnt doblet vår representasjon i bydelsutvalget fra en til to og er 

representert med leder i en av komiteene, samt. at vi har medlemmer i de øvrige.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTjNsLiZAf_0wumRbF3pc9nv_8bkxz7FR09rJ3yBODY/edit#gid=1635171761
http://sagene.mdg.no/nyhet/vare-representanter-i-bu/
http://sagene.mdg.no/nyhet/miljoavtale-og-leder-for-miljo-kultur-og-byutviklingskomiteen/
http://sagene.mdg.no/nyhet/miljoavtale-og-leder-for-miljo-kultur-og-byutviklingskomiteen/


 

 

Vi har i dag en sterk lokal BU-gruppe, i tillegg til representasjon i driftsstyrer for pleiehjem og skole. 

Alle forutsetninger ligger således til rette for at Sagene MDG skal klare å sette preg på 

bydelspolitikken i årene som kommer. 

Etter valget gikk vi inn i forhandlinger med de andre partiene i bydelen. Vi la vekt på å snakke med og 

høre på hva alle hadde å si, før vi bestemte oss får hvem vi skulle samarbeide med. Etter 4-5 

forhandlingsmøter og mange interne diskusjoner landet vi på at den beste måten å ivareta de 

Grønnes interesser lokalt var å støtte AP, SV og rødt i et såkalt «valgteknisk» samarbeid. Nevnte 

partier hadde rent flertall uten vår støtte, men spesielt AP signaliserte at de ønsket å ha oss med på 

laget. Som et ledd i forhandlingene foreslo vi at de samarbeidende partiene skulle nedfelle en grønn 

miljøavtale for bydelen for de neste fire årene. I miljøavtalen mellom Sagene Arbeiderparti, 

Miljøpartiet de Grønne Sagene, Sagene SV og Sagene RØDT står beskrevet mange av de miljø- og 

klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for i perioden 2015-2019.  

I budsjettbehandlingen for 2016 inngikk MDG samarbeid med partiene AP, SV og RØDT. Vi fant 

sammen rom for påplussinger i budsjettet og muligheter for å fremme gode og kreative 

verbalforslag. Budsjettet inneholdt en styrket grønn profil og vi var spesielt fornøyd med å få 

gjennomslag for å øke potten til Grønne Midler med 200 000 kr slik at søknadssummen nå utgjør 800 

000 kr, samt en utvidelelse av stillingen som miljøkonsulent til en heltidsstilling. I tillegg fikk vi gehør 

for sette av 100 000 kroner for å fortsette utrullingen av fellesgriller i bydelens parker, samt å bevilge 

25 000 kr til beplanting av blomster, bærbusker og frukttrær rundt omkring i bydelen.  

I tillegg til disse tallforslagene fremmet vi og fikk støtte for en rekke verbalvedtak. Flere av de (som 

tallforslagene) basert på satsningsområder og målsetninger i miljøavtalen. Som forslag for å etablere 

en årlig klima og miljørapport for bydelen, igangsettelse av prosjekt for reduksjon av matkasting, 

tiltak for økt kildesortering i parkene, forslag om å gjøre Arendalsgata bilfri under bydelsdagen og 

forslag for å starte arbeidet med etablering av et verktøysbibliotek i bydelen. 

 

Styreleders vurdering av 2015 

2015 har vært et begivenhetsrikt år for Sagene MDG. Det lokale styret har til tider hatt mye å gjøre. 

Hovedfokuset har vært valgkampen 2015, og mesteparten av styrets ressurser har gått med på å 

forberede denne best mulig. Flere av styremedlemmene begynner nå å opparbeide seg ganske mye 

erfaring med å drive valgkamp – og vi har også høstet nyttige erfaringer i 2015 som vil komme partiet 

til gode i stortingsvalgkampen i 2017. Det er svært gledelig at vi ikke har hatt noe frafall i styret, og at 

vi som kollektiv har klart å opprettholde motivasjonen i det som til tider har vært en hektisk periode.  

Etterhvert som MDG vokser i størrelse og oppslutning øker også betydningen av vitale og 

handlekraftige lokallag. Det er styreleders vurdering at vi i løpet av året som har gått har etablert 

strukturer som også vil komme det neste styret til gode. Det er uunngåelig at driften av styret blir 

noe mer «profesjonalisert», i takt med at MDG blir større og vi som parti påtar oss større ansvar. I 

tillegg tilegner våre lokalpolitikere seg stadig mere politisk innsikt og erfaring, noe som i seg selv gjør 

oss til en mer effektiv politisk organisasjon.  

De neste to årene må lokallaget i enda større grad etterstrebe å engasjere og motivere flere nye 

medlemmer. Det er viktig at enda flere går fra å være «passive» medlemmer til å ta mer aktive roller 

i partiets arbeid. Skal vi fortsette fremgangen lokalt – og ikke minst gjøre et godt valg i stortingsvalget 

i 2017, må vi bli enda flinkere til å skape arenaer for nye medlemmer som ikke har deltatt så mye 

politisk tidligere. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan man lager en attraktiv politisk organisasjon, 

http://sagene.mdg.no/wp/files/2015/10/miljoavtale-endelig.pdf
http://sagene.mdg.no/wp/files/2015/10/miljoavtale-endelig.pdf


 

 

men stikkord er at vi må fortsette å lage arenaer som er hyggelige og sosiale, hvor man kan lære mer 

om saker og prosesser som man er opptatt av, og opplever at egen kompetanse og innsikt kan 

komme til nytte – både lokalt og nasjonalt. Alle forutsetninger ligger til rette for at lokallaget 

fortsetter sin positive utvikling i de to viktige årene fram mot stortingsvalget i 2017. Det blir garantert 

to spennende år i lokallagets og partiets utvikling! 

Vedlegg:  

Regnskap 2014 

Innstilling til nytt styre for 2016 

Innkomne resolusjoner til årsmøtet 

Diskusjon: Hvilke saker bør vi som lokallag ta stilling til ifm årsmøtet i Oslo MDG den 13. februar? 


