REFERAT STYREMØTE 3/15 SAGENE MDG
Torsdag 09.04.2015 1900-2100, Sandakerveien 33
Tilstede: Øyvind Vea, Wenche Aas, Siri Mittet, Steinar Mathisen, Karen Frivik, Kristin Viko Rasmussen,
Torgeir Moberget, Sirin Stav, Anja Ronesen
Kopi: Referent: Anja Ronesen

Sak 9/2015 Innkalling og protokoll
Innkalling godkjent, ingen kommentarer til agenda eller forrige referat.

Sak 10/2015 Referatsaker
Lokallagslederforum
Øyvind orienterte. Alle har levert valglister. Neste hovedfokusområde er valgkampen og
bydelsprogram. Etterlyser materiellansvarlig fra hvert lokallag. Wenche er det for Sagene.
Valgkamp
Kristin orienterte. Kristin har orientert seg litt om hva som ble gjort sist på Sagene, har vært på samling
for valgkampansvarlige. Kick-off neste helg, Sirin, Kristin, Wenche, Steinar og Anja er påmeldt, Øyvind
vurderer det. Bydelsdagene 8. – 10. mai er første anledning for å gjøre seg bemerket. Også konserten
på Myraløkka 14. juni. Ide om å lage frøposer, ref. Nesodden. Siri kontakter Tatjana ang. frø til overs fra
byttekveld. Kristin kaller inn aktive-listen til dugnad 3. mai kl 13.00.
BU
Siri orienterte. Høringen om utbyggingen av Storokrysset leder til at man går nye runder for å lage
bedre sykkeltrasé. Sist BU ble også Frivillighetsmidler og Grønne midler utdelt. Det har også kommet
høringsunderlag for Sandakerveien 56 (tidl. Lilleborg hovedkontor), se BU protokollen for forslag og
avstemminger som ble gjort. Innspill om å informere bedre om forberedende møter og saker som
behandles i KNK/BU og jobbe for å få presseoppslag på viktige saker.
Foredrag/temakveld på Det Grønne Hjørnet
Torgeir orienterte. Stoknes fra BI: “What we think about when we try not to think about global
warming». Hvordan kommunisere mer effektivt; forsiktig med konfliktorientering, fokus på
overraskende nye løsninger.
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Sak 11/2015 Status og framdrift
Lokalprogrammet
Workshop 15. april i Sandakerveien 33 kl 17.30. Kapitlene ble fordelt mellom styremedlemmene og alle
forbereder sine områder. Se gjerne etter spesielt slagkraftige saker innen hvert område som kan skape
litt publisitet. Øyvind booker lokale og sender ut en internversjon av siste utkast, Wenche lager FB
event og en pdf versjon av siste versjon av programmet som kan publiseres. Øyvind prøver å få tak i de
andre lokallagene sine programmer.
Vedtas i påfølgende styremøte.
Medlemsmobilisering
Noen har vært veldig flinke til å ringe. Stemning for å fortsette å ringe for å invitere til konkrete
valgkamparrangementer. Diskusjon om vi skal sende spørreundersøkelsen som er laget for å kartlegge
hva medlemmene kan bidra med lokalt, avtaler å sende denne etter neste styremøte (vi fullfører
ringerunde før neste styremøte). Organisere denne informasjonen innen 31. mai.
Landsmøte
Karen stiller fra oss, og Torkil har fått en av våre to andre plasser. Karen leter opp informasjon om
delegasjonsmøte for Oslo delegatene.

Sak 12/2015 Eventuelt
Roller i styret – lar denne være med på alle referatene til vi har en komplett rollefordeling









Øyvind: Lokallagsleder
Wenche: Kasserer og ansvarlig for Sagene MDG hjemmesidene
Anja: sekretær og medlemsansvarlig, legger ut info om styremøter og forberedende møter til
KNK på FB
Torgeir: Sagene aktivgruppe på FB
Karen: Lede mediegruppe bestående av medlemmer i bydelen
Kristin: Leder valgkamparbeidet lokalt
Sirin: ansvar for å følge med på frister for innmelding av resolusjoner og saker (oppfølging av
eksterne MDG prosesser)
Xx: plukke opp saker som vi ønsker å diskutere nærmere på medlemsmøter eller styremøter

Neste møte:
Mandag 4. mai kl 18.00 i Sandakerveien 33. Evt. frafall meldes til Øyvind.
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