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REFERAT STYREMØTE 2/17 SAGENE MDG 
 

Tid og sted: Tirsdag 14.03.2017 kl 18.00 – 20.00 på café Nazar 

Tilstede: Wenche Aas, Anna Lindholm, Geir Storli Jensen, Lise M. Nilsen, Svein 
Halvor Halvorsen, Lars Jahr Røine (vara), Anja Ronesen. 

Kopi: Siri Mittet, Torgeir Moberget, Sirin H. Stav, Torkil Vederhus (vara), 
Mildrid Engen (vara). 

 

NR SAK 

06/2017 Innkalling og konstituering  

 - Fylkessekretæren ønsker navn på medlemsansvarlig, Anja fortsetter 
i denne rollen. 

07/2017 Referatsaker 

 Aktiviteter og møter siden sist 

 Samling om årsmøte på Nazar 2. mars - avlyst 

 Medlemsmøte Bygdøy Sykkelvei 6. mars, ingen fra oss deltok 

 Årsmøte Oslo MDG 11. mars. Lise, Sirin, Wenche og Torgeir deltok. 
Veldig hyggelig møte med god stemning. 

 BU. Grønne midler og frivillighetsmidler delt ut. 

08/2017 Landsmøtedelegater 

 Vi har følgende delegater: 

- Sirin Hellvin Stav 
- Geir Storli Jensen 
- Torgeir Moberget 

Vara: 

1. Lise Margrethe Nilsen  
2. Anna Lindholm 
3. Torkil Vederhus 

Videre ble det vedtatt at siden neste møte i rep. skap. er LM 
forberedelse, så deltar våre tre LM delegater på vegne av Sagene på 
rep. skapmøte 15. mai. 

De tre delegatene har hovedansvar for å arrangere et medlemsmøte i 
bydelen om landsmøtesakene, evt. i samarbeid med Nordre Aker.  

09/2017 Valgkampaktiviteter 

 Forespørsel fra fylkessekretæren:  
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1. Alle lokallag sender inn tre vriene spørsmål som man vil ha svar på 
innen vi begynner å stå på stand. Disse blir presentert listetoppene og 
valgkampgruppa for å klekke ut noen gode svar. 

- «MDG er et ettsaksparti», hvordan imøtegår vi det? 

- «Kaffe latte partiet», har vi politikk for distriktene?  

- «Hva skal vi leve av etter olja» 

2. Alle lokallag foreslår et sted eller en rute i bydelen der vi kan ha 
Grønn Bysafari på søndager utover våren. Lokallaget blir da vertskap / 
lokalkjente for arrangementet. 

- Geitmyra parsellhagene og matkultursenteret 

- Nyttevekstvandring langs Akerselva 

- Sykle Grønn Rute fra Skøyen til Carl Berner 

10/2017 Eventuelt/orienteringer 

 a) Nordre Aker MDG ønsker å samarbeide med oss i valgkampen. De 
har valgt en valgkampstrategi om en «grønnere hverdag» som 
forhåpentligvis treffer barnefamilier. De har sendt en forespørsel til Per 
Espen Stoknes om han har tid til å holde et lite seminar etter skolestart i 
august. De har også planer om en aktivitetsdag med barn og voksne 
hvor man kan informere, samt svare på spørsmål. Vi blir gjerne med. 
Anja kontakter Aase Marie Olafsen. 

 
b) Svein Halvor flytter ut av bydelen 2. mai, og går ut av styret og som 
representant fra Sagene i rep. skap. 1. vara Anna Lindholm rykker opp til 
fast plass i rep. skap (sammen med Anja og Mildrid). 
 
De som er interessert i den ledige varaplassen til rep. skap kan melde 
inn dette før neste styremøte (1. vara er Lise, 2. vara er Torgeir). 

c) Angående publisering av saker på FB og web. Send en FB melding til 
Geir om innlegg eller artikler man ønsker å publisere. Geir legger ting i 
kø og koordinerer publisering.  

 Kommende aktiviteter: 

19. april: Styremøte 

12.-14. mai: Bydelsdager, bestilt stand til 13. mai 12-17. Wenche kaller 
inn til frøposepakking. 

15. mai: Rep. skap. Landsmøteforberedelse 

19.-21. mai: Landsmøte MDG, Lillehammer 

Juni: Styremøte og sommeravslutning 

Med vennlig hilsen 

Anja Ronesen 


