Referat styremøte Sagene MDG 10. juni 2014, Soria Moria bar og bistro
Tilstede: Øyvind Vea, Anja Ronesen, Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav, Linda Kristine Mathiesen, Wenche
Aas, Anders Gire Dahl, Linda Mathiesen og Tori Langaas (referent)

Sak 23/2014
Innkalling og protokoll fra styremøte 06.05.2014 ble godkjent
Mrk saksnummering ikke samsvarer med innkalling men fortsetter løpende fra forrige møte!
Sak 24/2014
Referatsaker
1. BU- saker
De to viktigste sakene i BU- møte 5. juni var regulering av Bergensgata 43 og ny strategiplan
for bydel en.
Det var mye engasjement fra naboer vedr. Bergensgata 43 og saken resulterte i at BU tok
hensyn til innspill fra berørte naboer og administrasjonen. BU fattet vedtak om å sende
saken til forslagsstiller for en revisjon av forslaget, der man tar hensyn til innsigelser som er
kommet frem i BU- sin behandling av saken.
Ny strategiplan for bydel Sagene 2014-2016 ble vedtatt. MDG fikk full støtte for et tilleggs
forslag «..og det arbeides med å inkludere mer grøntareal.» 
2. Programkomitéen.
Programkomitéen har hatt et møet siden forrige styremøte der vi blant annet begynte å gå
gjennom bydelsprogrammene til de andre partiene. Vi fortsetter med dette og tar med oss
viktige saker videre. På temamøte Samferdsel 5. juni møtte ca 15 stykker. Sykkeldirektør
Rune Gjøs og Hans Cats som jobber med grønn mobilitet Oslo kommune, holdt inspirerende
innlegg. Vi fikk nyttig informasjon og tips til arbeid med nytt bydelsprogram. Begge
innlederne var fornøyde og kunne tenke seg å bidra mer hvis vi hadde behov for det. Vi
planlegger et nytt temamøte om folkehelse 19. august. Tori tar ansvar for dette og prøver å
få tak i innleder/lokale. Frafall i styret
3. Nominasjon kommunevalget 2015.
Nominasjonsprosessen for kommunevalget 2015 er begynt og nominasjonskomitéen ønsker
innspill på kandidater til de ti øverste plassene på lista innen 1. juli. Vi ønsker å nominere Siri,
Sirin og Øyvind. Tori videreformidler dette til nominasjonskomitéen. For videre prosess se
grundig informasjon på Oslo MDG sin hjemmeside: http://oslo.mdg.no/nominasjon/

Sak 24/2014
Status og framdrift
1. Samordning/koordinering bydelen imellom
Lokallagsledere i er i ferd med å etablere et samarbeidsforum. Første møte blir i begynnelsen
av august. Forumet skal forankres i Oslostyret.

2. Samordning/koordinering Oslo program/lokalvaglgsprogram ifm forestående valgkamp
Det er viktig å lage et program for Sagene som tar opp hovedlinjene fra osloprogrammet,
samtidig som vi også har lokale saker.

Sak 26/2014
Temakveld/arrangement
1.
2.
3.
4.

Sommeravslutning 12. juni
Tur til teknisk museum 7. september
Quiz- vi har som målsetting å stille lag hver torsdag til høsten
Stands – det ble ikke bestemt noe

Sak 27/2014
Politiske saker
1. Langsiktig arbeid med politiske resolusjoner til høsten
Vi bør begynne å se på det langsiktige arbeidet med politiske resolusjoner til høsten. Vi ahr
som mål å fremme resolusjoner på neste årsmøte i Oslo Mdg. Vi bør også vurdere å starte en
mediegruppe. I den anledning bør Sindre Buchanan inviteres til et møte der han informerer
om strategier for å få innpass i ulike media.

Sak 28/2014
Eventuelt
1. Vi bør samarbeide med Nordre Aker slik at de klarer å mobilisere et slagkraftig lokallag før
valgkampen. Øyvind kan ta dette opp på møte med lokallagsledere. En god start kan være
felles tur til Teknisk museum.
2. Alle i styret skriver en presentasjon av seg selv til nettsiden som lagres på disken. Øyvind
publiserer dette på nettet.

Neste styremøte er mandag 11. august kl 19 – lokale bli annonsert senere

