Referat styremøte Sagene MDG 6. mai 2014, Soria Moria bar og bistro
Tilstede: Øyvind Vea, Anja Ronesen, Siri Mittet, Linda Kristine Mathiesen, Wenche As, Anders Gire
Dahlog Tori Langaas (referent)

Sak 19/2014
Innkalling og protokoll fra styremøte 08.04.201 ble godkjent
Mrk saksnummering ikke samsvarer med innkalling men fortsetter løpende fra forrige møte!
Sak 20/2014
Referatsaker
1. Landsmøte
Partiet har hatt en enorm vekst det siste året og mye av landsmøtet gikk med til
vedtekstendringer for å tilpasse seg den nye situasjonen. Det var inspirerende å være
tilstede, det meste av arrangementet gikk på skinner. En viktig lærdom er at det gjelder å
forberede seg godt hvis man har standpunkter man ønsker å fremme. Ellers var det enighet
om at resolusjonene som ble vedtatt var litt «tamme» og preget av at partiet kanskje er blitt
redd for å oppfattes som for kontroversielt.
2. Frafall i styret
Lennart resite hjem fra landsmøtet i skuffelse over at vedtektene ikke tillot gjenvalg av
Hanna. Han har siden trukket seg fra styret og meldt seg ut av partiet. Vi bør supplere styret
med en ny person, fortrinnsvis en ny mann. Øyvind hører med 1. vara Erik Swensen om han
kan være aktuell fra høsten.
3. BU-møte
Det skal være BU-møte 15. mai. Det er to saker som er aktuelle fr KNK ; kommuneplan 2030
og reguleringssak i Vitaminveien 4. MDG kommer til å støtte administrasjonens innstilling,
men vil stille noen oppklarende spørsmål angående forurensing i grunnen i Vitaminveien.
4. Programkomité
Siri og Tori var på møte med Programkomitéen for Oslo MDG 29. april. De er så vidt kommet
i gang med arbeidet som ledes av Vidar Hilleland. Han ledet også arbeidet med nåværende
Osloprogram. Alle lokallag vil bli invitert til et møte i slutten av mai for å få nærmere
informasjon om prosessen. Programkomiéen for Sagene hadde møte 30. april. Alle i styret
som ønsker å delta på disse møtene er velkomne, men medlemmer av komité en har et
særlig ansvar for å føre prosessen fremover. Neste møte er 6. juni, dagen etter temamøte
om samferdsel .

Sak 21/2014
Politiske saker

Sak 22/2014
Annet
1. Nytt styremedlem
se sak 20 pkt. 2
2. Første var for Siri
Lars Gaupset trekker seg p.g.a . tidsproblemer. Anja Ronesen ble valgt som ny vara ved
akklamasjon
3. Kommende aktiviteter
-Bydelsdagene: Tori tar ansvar for stand og sender egen e-post om arrangementet., Vi stiller
med sykkeltrale, stand fra bydelen, produserer egne brosjyrer og får nye brosjyrer av Oslo
MDG.
-Filmkveld 15. mai: Filmkvelden blir på Sagene lunsjbar. Den mest aktuelle filmen er
«Sørlandsrefseren» som setter søkelyset på demokratiske prosesser.
-14 juni blir det første arbeidsutvalgsmøte for det nye sentralstyret. Hvis vi har innspill om
faggruppene bør vi spille det inn til dette møtet.

Sak 23/2014
Eventuelt
1. Neste styremøte blir tirsdag 10. juni

