REFERAT STYREMØTE 5/15 SAGENE MDG
Mandag 02.06.2015 1800-2000, Sandakerveien 33
Tilstede: Øyvind Vea, Sirin Stav, Siri Mittet, Steinar Mathisen, Lise Margrethe Nilsen, Torgeir Moberget,
Anja Ronesen
Kopi: Karen Frivik, Kristin Viko Rasmussen, Wenche Aas
Referent: Anja Ronesen

Sak 18/2015 Innkalling og protokoll
Innkalling godkjent, ingen kommentarer til agenda eller forrige referat.

Sak 19/2015 Referatsaker
Landsmøte i Stavanger
Karen var ikke tilstede på styremøte, men hun har rapportert at det var et godt og interessant
landsmøte, og at hun var med på å få gjennom et konkret innspill til en resolusjon om vegetartilbud i
offentlig kantine og arrangementer. Karen kan informere mer på neste møte.
BU-saker
Siri orienterte. Mange saker denne gangen, men ikke veldig kontroversielle ting. Steinar, Siri og Anja
hadde forberedende møte 01.06 og har vært gjennom sakene. Lilleborgtomta (Treschowsgate) er et
punkt på agendaen, men bare til orientering da reguleringssaken ikke er lagt ut på høring enda. Men
innspill fra beboerne i området er en del av saksframlegget. Det har bare akkurat blitt klart at tomta
ikke trengs til skoleformål, da ny skole blir på Voldsløkka. Vi bør snakke om vern av Akerselva og
utbygging i lokalprogrammet.
Toppkandidatsamling
Fornebu 30. – 31. mai. Steinar og Siri deltok (Siri bare lørdag). 200 deltakere fra hele landet, bra
program. Mange profilerte og gode foredragsholdere i og utenfor partiet. Mye fokus på
kommunikasjon og mediehåndtering.
Lokallagsledermøter
Lokallagsmøtene har blitt bedre og mer nyttige. Vi er i rute ift øvrige lokallag med tanke på valgkamp
og program. Vi kan bli flinkere på oppdateringer på lokallagssiden og lokalt på Facebook. Ta bilder og
tagge folk!  Tips om å innlede styremøtene med en halvtime eksternt innlegg fra en med en rolle i
bydelen. Bidrar både til opplysning av styret, markedsføring av oss selv og at styremøtene kan bli mer
attraktive for medlemmer utenfor styret. Wenche representerer oss på lokallagsmøte i kveld. Øyvind
videresender referater.
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Lokallagsinitiativet
Torgeir representerer oss der. Vi debatterte rollen til lokallagsinitiativet. Har gjort mye bra særlig for
små lokallag og som veiledere i oppstartsfase. Funksjonen fremover er noe uklar.

Sak 20/2015 Status og framdrift
Lokalprogrammet
Skal ta siste språkvask, og så gjenstår grafisk utforming.
Skrive hovedpunkt fra lokalprogrammet som kan brukes som innlegg på Facebook.
Lokale flyere
Basert på programmet. Vi har fått et antall fra Oslo, men kan også lage en fra lokallaget.
Valgkampplan
Valgkampkick-off med St. Hanshaugen og Nordre Aker i uke 34.
Plan og oversikt i excel ligger på Google drive. Legger til en fane der med oversikt over når vi i styret er
tilgjengelige fra nå og frem til valget. Bruker Google kalenderen som er tilgjengelig på hjemmesiden for
aktiviteter. Alle må ta initiativ til aktiviteter og datoer når man selv har anledning. Sirin blir
frivilligkoordinator.
Forhandlingsgruppe
Vi må sette ned en gruppe som forbereder forhandlinger om komitéplasser og samarbeid med andre
partier etter at valgresultatet er klart. Snakker mer om det neste gang. Naturlig at det er de fire
toppkandidatene pluss Øyvind.
Kandidatprofilering
Lage filmer til Facebook og lokallagssiden med listetoppene. Lise koordinerer. Kandidatene kan gjøre
det selv med mobilen, eller få Lise til å filme. Filmene kan lages nå, men planlegges å legges ut i august.
Innlegg og saker
Starter et dokument i Google Drive der man kan komme med ideer til og skrive på innlegg til
hjemmesiden eller presse.
Konserten på Myraløkka 14. juni
Siri tar initiativ til frøposepakking og de som skal på konserten bidrar til utdeling.
Bydelsvandring hvor noen forteller om steder i bydelen i forbindelse med dyrking evt. områder under
regulering. Lise snakker med Camilla i bydelsadministrasjonen.
Se også forslag til valgkampplan og kalender sendt på mail og lagt i Google drive.
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Medlemsmobilisering
Ringerunde. De som har lyst til å bidra i valgkampen registreres i valgkamparket på driven så vi får en
pool med ressurser som kan delta. Inviteres til valgkampkick-off’en i august der aktivitetsplanen for
valgkampen lokalt blir presentert.
Øyvind sender en mail og invitere til samling i forkant av MDG Oslos sommerfest søndag 21. juni og dra
dit sammen.

Sak 21/2015 Eventuelt
Roller i styret – lar denne være med på alle referatene til vi har en komplett rollefordeling









Øyvind: Lokallagsleder og valgkamp
Wenche: Kasserer og ansvarlig for Sagene MDG hjemmesidene. Materiellansvarlig.
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
Lise: Valgkamparbeidet lokalt, og Facebook.
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:
Tirsdag 30. juni kl 18.00 i Sandakerveien 33. Fokus på lokalprogram og valgkamp. Evt. frafall meldes til
Øyvind.
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