
 

STYREMØTE SAGENE MDG 

Sted: Sandakerveien 33C 

Dato: 06.02.2018 

Innkalt: Geir, Wenche, Anna, Lars, Per-Anders, Tove, Bernhard, 
Christina, Mildrid (vara), Torkil (vara), Sirin (vara), Almaz 
(vara), Siri (BU-representant). 

Tilstede: Geir, Wenche, Anna, Per-Anders, Lars, Tove, Christina, 
Sirin, Bernhard 

 

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT 
Vedlegg: Referat  
Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes. 

SAK 2 ORIENTERINGER 
Politisk v/ Siri eller Sirin. 
Fylkeslag og nasjonalt v/Geir 
Økonomi v/Wenche. Vedtatt budsjett: 
http://sagene.mdg.no/wp/files/2018/01/budsjett_2018.pdf 
Vedtak: Ingen 

SAK 3 HURRA – VI ER ET NYTT STYRE! 
Epostadresser som brukes, til styret: styret-sagene-mdg@googlegroups.com 

til aktive: aktive-sagene-mdg@googlegroups.com  
 
Facebooksider: Aktive i sagene mdg, Styret i sagene mdg, Oslo frivillige og ressurspersoner 
 
Husk å kommentere på innlegg/eposter fra styret sagene, om du ikke har tid kan du skrive 
det. Det er hyggelig å se at andre bryr seg. 
 
Neste styremøte 19. mars, sted er sandaker 33C hvis ikke annet annonseres. 
  

SAK 4 KONSTITUERING 
Ansvar og roller i styret.  
 
Toppleder: Vedtatt av årsmøtet 
Sjefskasserer: Vedtatt av årsmøtet 
Supersekretær: Anna 
Sosiale mediemoguler: Christina og Bernhard 
Medlemsgeneral: Lars 

http://sagene.mdg.no/wp/files/2018/01/budsjett_2018.pdf
mailto:styret-sagene-mdg@googlegroups.com
mailto:aktive-sagene-mdg@googlegroups.com


 

Arrangementssjef: Tove 

SAK 5 VALG AV DELEGATER TIL REPRESENTANTSKAP 
Representantskapet i Oslo MDG er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige 
organ mellom årsmøtene. Hovedfunksjonen er å være et ledd som sikrer Miljøpartiet De 
Grønnes prinsipper om et bredt anlagt grasrotdemokrati. 
Sagene MDG har tre delegatplasser med stemmerett til fylkeslagenes 
representantskapsmøter. 
 
Delegat: Bernhard 
Delegat: Anna 
Delegat: Per-Anders 
1.vara: Geir 
2.vara: Tove 
3.vara: Christina 
 
Delegater til representantskapet vedtas i møte. 

SAK 6 REPRESENTANTSKAPET 
Orienteringer fra forrige representantskapsmøte. 
Saksliste og representanter til neste representantskapsmøte: 15. februar kl 18:00 i 
Universitetsgata 20 
Sakspapirer: http://oslo.mdg.no/representantskapsmote-15-februar-2018/ 

SAK 7 AKTIVITETER OG ÅRSHJUL 
Hva skal vi gjøre av medlemsaktivitet og utadrettet aktivitet i 2018? 
 
Forslag: En synlig aktivitet, tilsvarende fakkeltog langs Akerselva - grønt tog/sykkel langs 
sykkelveier og nye sykkelruter. Lage et kart over sykkelstier, “grønn rute”, og med 
reparasjonsteder, grønne kafeer, gründerbedrifter og andre steder som kan kobles til grønn 
politikk og ideologi. Kan produseres både på nett og i papir. Dagen/helgen bør være i vår/til 
sommeren. Vurdere å lage dette selv for bydelen eller for hele Oslo med hjelp fra sentralt.  
Se eksempel “smartakartan.se” for noe lignende i Göteborg. 
 
Vurdere nyhetsbrev for bydelen. Vurdere å lage en oversikt over hva bydelen har fått til, 
(vedtak), som Oslo sentralt og mdg nasjonalt hadde i valgperioden, etter bystyremøtene eller 
når det er relevant/viktig. Spesielt viktig til 2019. 
 
Medlemsmøter i løpet av året, gjerne med temaer i forbindelse med programarbeidet. Første 
medlemsmøtet foreslås i forkant av årsmøte Oslo mdg, med Nordre aker mdg, 1. mars er 
forslag til dato. Andre medlemsmøte foreslås til 12. april. 
 
Sommerfest med sagene mdg er planlagt 15. juni, hold av dagen! 
 
 
Vedlegg: Kalender 2018.  
Oslo MDGs kalender: http://oslo.mdg.no/kalender/ 

SAK 8 DE GRØNNES ETISKE RETNINGSLINJER 
Gjennomgang av De Grønnes etiske retningslinjer og rutiner for varsling: 

http://oslo.mdg.no/representantskapsmote-15-februar-2018/
http://oslo.mdg.no/kalender/


 

https://sites.google.com/mdg.no/intranett/ressurser/vedtekter-og-retningslinjer 
 

SAK 9 RESOLUSJONER TIL OSLO MDGS ÅRSMØTE 
Følgende resolusjon er meldt inn til styremøtet: 
 
Resolusjon 1.  
«Akerselva miljøpark er under vedvarende press fra stadig nye enkeltreguleringer. Sagene MDG 
mener at vernebetingelsene for Akerselva miljøpark må styrkes, fortrinnsvis ved at Oslo 
kommune jobber for å endre vernestatusen til landskapsvernområde.  
Dette vil styrke muligheten for å ivareta naturverdier og kvaliteter i et viktig rekreasjonsområde 
med et godt bevart bygningsmiljø som forteller om norsk industrihistorie. Som et minimum må 
føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når 
denne skal revideres.» 

 
Styret vedtar resolusjonen til oslo mdgs årsmøte og gir forslagsstiller mandat til å 
supplere/revidere tekst før innsendelse. 

 
Resolusjon 2. 
 
“Bydel Sagene foreslår utredning av likestillingsbudsjett for Oslo kommune. 
Likestillingsbudsjettering er en strategi for å integrere likestillings-perspektivet i alle deler av et 
budsjett. Strategien sikrer at bydel Sagenes/Oslo kommunes virksomhet, både investeringer og 
drift, kommer kvinner og menn til del i samme utstrekning og styrker likestillingen. Dette styrker 
også budsjettet og virksomheten generelt.” 
 
Styret vedtar resolusjonen til oslo mdgs årsmøte og gir forslagsstiller mandat til å 
supplere/revidere tekst før innsendelse. 
 

SAK 10 EVENTUELT 
På neste styremøte velges delegater til landsmøtet som er på Fornebu 11.-13 mai. 

 

https://sites.google.com/mdg.no/intranett/ressurser/vedtekter-og-retningslinjer

