REFERAT STYREMØTE 1/15 SAGENE MDG
Onsdag 11.02.2015 1900-2100, Sandakerveien 33
Tilstede: Øyvind Vea, Sirin Stav, Kristin Viko Rasmussen, Karen Frivik, Torgeir Moberget, Anja Ronesen
Kopi: Wenche Aas, Siri Mittet, Steinar Mathisen
Referent: Anja Ronesen

Sak 1/2015 Innkalling og protokoll
Innkalling godkjent, ingen kommentarer til agenda eller forrige referat.

Sak 2/2015 «To do liste»
Deler av forslag til to-do liste ble gjennomgått.
Enighet om at vi har forberedende møter før landsmøter og årsmøter og at en i styret har ansvar for å
følge med på frister for innmelding av resolusjoner og saker (oppfølging av eksterne MDG prosesser).
Sirin og Kristin ble nevnt, men vi landet ikke helt om en av dem kan ta ansvar for dette. Videre ble det
foreslått at én har ansvar for å plukke ut saker som vi ønsker å diskutere nærmere på medlemsmøter
eller styremøter. Innspill om å bruke aktivsiden til Sagene på FB til dette, Torgeir meldte seg til å ta
ansvar.
Medlemsinvolvering og kandidater til BU



Ringerunde til alle i lokallaget (hele styret deltar), både om aktiviteter og om man ønsker å stå
på listen til bydelsvalget. Øyvind sjekker om det er lov å dele medlemslisten i styret.
Lise M. Nilsen har laget et utkast til spørreskjema for å høre hva medlemmene kan jobbe med
eller engasjere seg i (Øyvind deler med styret, og lager instruks for hva som skal sies når vi
ringer).

Programarbeid


Øyvind, Karen, Torgeir ønsker å sitte i den lokale programkomiteen. Ser på det påbegynte
arbeidet, og andre lokalprogrammer. Øyvind tar ansvar for dette. Mål om å ha et utkast klart
som kan sendes ut til medlemmene i forkant av nominasjonsmøtet.

Mediegruppe


Tilbud til medlemmene om å være med i mediegruppen og bidra til synlighet, Karen sa seg villig
til å lede denne.

Roller i styret


Anja sa seg villig til å ta en rolle som kombinert sekretær og medlemsansvarlig

Vi fortsetter arbeidet med å definere roller og ansvarsområder for styremedlemmene på neste møte.
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Sak 3/2015 Status og framdrift
Nominasjonsprosess for kandidater til bydelsutvalget
Legger til spørsmål til medlemmene om de ønsker å stå på den lokale listen i ringerunden til
medlemmene. De som evt. sier ja blir fulgt opp av nominasjonskomiteen. Nominasjonslisten er klar til
neste styremøte og sendes til medlemmene ca 11. mars. Nominasjonsmøte 18. mars.
Programkomite
Se sak 2/2015
Årsmøteforberedelser (Oslo MDG)
Lavterskelmøte neste uke for å diskutere program og saker med andre i lokallaget som skal på
årsmøtet.

Sak 4/2015 Eventuelt
Vi fordeler delegatplasser til landsmøtet (vi har 3 stk) neste styremøte.
Årsplan for aktiviteter blir også tema neste gang.

Neste møte:
Torsdag 5. mars kl 18.00.
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