INNKALLING ÅRSMØTE SAGENE MDG
Tid og sted:

Tirsdag 24.01.2017 kl 18.00 – 20.30, Sagene Samfunnshus

NR

SAK

1

Konstituering
Valg av møteleder/ordstyrer, forslag: Kristin Viko Gaupset
Valg av referent, forslag:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Protokollunderskrivere
Tellekorps

2

Innleder
Per Espen Stoknes innehar 2. plass på stortingslisten til Oslo MDG, og vi
håper selvsagt å se han som nyvalgt stortingsrepresentant til høsten. Per
Espen innleder møtet.

3

Oppsummering av lokallagets arbeid 2016, årsmelding
Se også årsmeldingen i vedlegg.

4

Regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap for 2016 og budsjett for 2017, se vedlegg.
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2016 godkjennes og budsjett for 2017 vedtas.
Styret gis mulighet til å omprioritere innen postene på budsjettet ved
behov gjennom året.

5

Valg av nytt styre
Valgkomitéens innstilling til nytt styre følger som vedlegg.
Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling til nytt styre vedtas.
Styret ble gitt anledning til å supplere seg selv gjennom året ved behov,
uten å være begrenset av en øvre grense på antall medlemmer i styret.

6

Valg til Sagene MDGs plasser i Representantskapet for Oslo
Med utgangspunkt i at Sagene MDG fortsatt her tre plasser i
representantskapet i 2017 har valgkomitéen innstilt på tre representanter
og tre varaer (se vedlegg).
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Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling på medlemmer i representantskap vedtas.

7

Valg av ny valgkomité
Styret skal iht. vedtektene innstille på enten 3 eller 5 medlemmer til
valgkomité.
Styret innstiller på følgende navn i ny valgkomité:
-

Mattis Ulvang
Kristin Viko Gaupset
Ledig plass

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling til ny valgkomité vedtas, med supplering med ett navn
fra årsmøtet.
Alternativt forslag til vedtak:
Styrets innstilling til ny valgkomité vedtas, og styret gis anledning til å
supplere valgkomitéen med ytterligere en person før valgprosessen
starter.

8

Eventuelt
Ingen innkomne punkter til eventuelt.

Vedlegg:




Årsmelding Sagene MDG 2016
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Valgkomitéens innstilling
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