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Referat Årsmøte Sagene MDG
Tid: 22 januar 2014
Sted: Soria Moria bar og Bistro
Tilstede: Oda Bjærke, Siri Mittet, Linda Kristine Mathiesen, Lars Gaupset, Anja Ronesen, Sirin Stav,
Per Christian Henden, Anders Gire Ingvahl Dahl, Lennart Loch, Wenche Aas, Tori Langås, Marianne
Henden, Hans Rusten, Åsmund Matzow, Mildrid Engen, Tommy Ruud.
Forfall: Intet forfall
Referent: Øyvind Vea

Innledning om bydelens demografi
Årsmøtet startet med en innledning av Camilla Skjerve-Nielssen, som er bydelsplanlegger i bydel
Sagene. Hun snakket om bydelens demografi og utviklingen de siste ti og neste ti årene.

Ordinært årsmøte
Etter innledningen begynte den ordinære delen av årsmøtet.
Dagsorden for årsmøtet var som følger:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder
• Valg av referent og 2 protokollunderskrivere
• Årsmelding 2013
• Innkomne saker/eventuelt
• Valg
• Styre
• Valgkomite
• Programkomite
• Delegater til Landsmøtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon og agenda for møtet ble godkjent.

2. Valg av møteleder
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3. Valg av referent og to protokollunderskrivere
Øyvind Vea ble valgt som referent, Tommy Ruud og Wenche Aas var protokollunderskrivere

4. Årsmelding
Siri Mittet og Oda Bjærke hadde utarbeidet årsberetning og Siri Mittet leste opp denne for årsmøtet.
Årsmeldingen ble godkjent med bemerkning om at det bør legges til noe om bakgrunnen for
utskiftning av styre.

5. Innkomne saker/eventuelt
- Orientering om løpende skoleringstilbud. Fylkeslaget i Oslo legger opp til et omfattende
skoleringsopplegg i forbindelse med det forestående lokal- og fylkestingsvalget i 2015. Alle
medlemmer oppfordres til å gripe denne muligheten til å lære mer om hvordan lokalpolitikk fungerer
i praksis.
- Lars Gaupset (leder for valgkomiteen for Sagene) benyttet anledningen til å takke for innsatsen i
året som gikk, og rettet en spesiell takk til alle som bidro på stands- og aksjoner i løpet av
valgkampen.
- Etter spørsmål fra salen om det forelå spesielle grunner til at innstillingen til det nye styret
inneholdt såpass mange nye navn, redegjorde eksisterende styremedlemmer for litt av historikken til
lokallaget og det ble poengtert at det nye styret på tross av mange nye navn ivaretar behovet for
kontinuitet i styrearbeidet.
- Det ble fremmet et forslag knyttet til supplerende styrevalg. Forslaget ble diskutert. Forslaget falt
etter votering.

6. Valg
Leder for valgkomiteen, Lars Gaupset informerte om prosessen knyttet til innstilling av nytt styre.
Han fortalte at det hadde vært en takknemlig oppgave og at nesten alle de spurte hadde takket ja.

7. Styret
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt ved akklamasjon.
Innstilling til årsmøtet i Sagene MDG:
Øyvind Vea, leder (ny)
Tori Langaas, sekretær (ny)
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Wenche Aas, kasserer (ny)
Siri Mittet, styremedlem og representant i bydelsutvalget (gjenvalg)
Anja Ronesen, styremedlem (ny)
Anders Ingvar Gire Dahl, styremedlem (ny)
Linda Kristine Mathisen, styremedlem (ny)
Sirin Stav, styremedlem (ny)
Lennart Lock, styremedlem (ny)
Nummererte varamedlemmer:
1. Eirik Swensen (gjenvalg, nytt verv)
2. Hans Rusten (ny)
3. Oda Bjærke (gjenvalg, nytt verv)
- Det ble foreslått at nye medlemmer som har møtt opp på årsmøtet skal få lov til å melde sin
interesse for å være varamedlemmer. Forslaget ble gjennomført.
- 3 nye medlemmer meldte sin interesse for å være varamedlemmer av styret. De nye
varamedlemmene ble godkjent ved akklamasjon. Den nye nummererte varalisten ser dermed slik ut:
Nummererte varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eirik Swensen (gjenvalg, nytt verv)
Hans Rusten (ny)
Oda Bjærke (gjenvalg, nytt verv)
Åsmund Matzow (ny)
Tommy Ruud(ny)
Mildrid Engen(ny)

Det ble foreslått at det nye styret får ansvar for nominasjonsprosessen, og dette ble godkjent ved
akklamasjon.

8. Valgkomiteen
Lars Gaupset, Sirin Stav og Anders Ingvar Gire Dahl var innstilt til ny valgkomite, og ble valgt ved
akklamasjon.
Forslag om at valgkomiteen kan supplere seg selv ble vedtatt.

9. Programkomiteen:
Programkomiteen består av følgende medlemmer:
Oda Bjærke
Tori Langaas
Sirin H. Stav
Lennart Lock
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Programkomiteen har anledning til å supplere seg selv etter behov.

10. Delegater til landsmøtet
Øyvind Vea (1. plass) og Siri Mittet (2. plass) ble foreslått som sikre delegater til landsmøtet. De tre
neste plassene ble fordelt ved loddtrekning til Sirin H. Stav (3. plass) og Lennart Loch (4. plass.
Wenche Aas (vara) og Linda K. Mathiesen meldte interesse for varaplass, og ble dermed oppført på
de resterende plassene.
Endelig delegatliste ser dermed slik ut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Øyvind Vea
Siri Mittet
Sirin H. Stav (vara)
Lennart Lock (vara)
Wenche Aas (vara)
Linda Kristine Mathiesen (vara)

11. Videre arbeid
Det nye styret holdt et kort etter-møte med kun de nye styremedlemmene tilstede. Det ble avtalt å
avholde neste styremøte mandag 27. januar. Agenda for neste styremøtet vil bli sendt ut så hurtig
som mulig.

