Referat styremøte MDG Sagene 8. april 2014 , Soria Moria bar og bistro
Tilstede: Øyvind Vea, Lennart Lock, Anja Ronesen, Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav; Linda Kristine
Mathiesen, Tori Langaas(referent) Lars Gaupset kom til sak 15/2014 og orienterte

Sak 12/2014
Innkalling og protokoll fra styremøtet 13.02 .2014 ble godkjent
Sak 13/2014
Referatsaker
1. Lokallagshåndboka
Det er utarbeidet ny lokallagshåndbok med nyttig kunnskap og tips til drift av lokallag. Vi har
bare fått et eksemplar, men regner med at det snart foreligger en elektronisk versjon. Denne
vil bli lagt ut på disken når den foreligger.
2. Forberedende møte for delegater til landsmøte
Fylkeslaget vil holde forberedende møte for delegater til landsmøtet onsdag 23. april.
3. BU saker
4. Bydelsutvalget måttei møte 3. april vedta kutt på 14 millioner i bydelens budsjett
inneværende år på grunn av merforbruk i barnevernet. Administrasjonen hadde foreslått
omfattende nedskjæringer som rammet mange tiltak. Siri hadde mottatt mange
henvendelser fra grupper som ønsker støtte for sin sak og det møtte over 50 tilskuere på BUmøtet. Administrasjonens forslag til vedtak fikk stort sett gjennomslag, men MDG, Ap, V,
Rødt og Høyre fikk flertall for et forslag om å redde Åpen barnehage mot å redusere
økningen i budsjettet til barnevernet. MDG, AP og SV fikk også flertall for et forslag om å
utsette nedleggelse av Trialklubben, slik at de får mulighet til å utrede andre
finansieringskilder, evt. redusere kostnadene.

Sak 14/ 2014
Status og framdrift
1. Nettside og facebook
Vi ønsker en presentasjon av styremedlemmene på nettsiden etter modell av Oslo MDG. Alle
styremedlemmene laster opp en kort presentasjon av seg selv på disken(egen mappe)innen
fredag 11. april, så legger Lannart det ut på nettsiden.
2. E-postliste Sagene MDG
Øyvind planlegger å sende ut en e-post med informasjon om planlagte aktiviteter til alle
registrerte medlemmer i bydel og be de som ønsker å motta jevnlig informasjon gi
tilbakemelding.
3. Programkomité
Programkomitéen har hatt møte. Referat ligger på disken. Vi har satt av dato for fire workshops (5.6, 19.8, 16.9, 14.10) der vi vil presentere ulike tema og invitere medlemmer,
beboere og lag i bydelen til å komme med innspill til bydelsprogrammet.

Programkomitéen for Oslo tar opp supplerende medlemmer. Interesserte kan sende en epost til Øyvind, som vil videreformidle denne.
Fylkeslaget holder et møte 29. april kl 18 30 der de vil presentere programarbeidet for Oslo.
Vi kan møte med BU-representant og et medlem av programkomitéen lokalt.
4. Delegering av oppgaver
Vi delegerer foreløpig oppgaverad-hoc etter behov på e-post

Sak 16/ 2014 Temakvelder/arrangementer
5. «Grønn kino» /kinokveld 13. mai
Anja, Sirin og Wenche undersøker muligheten for å vise film på Soria Moria 13. mai. Filmen
skal ha en problemstilling som er relevant for grønn ideologiog skal være for medlemmer i
lokallaget, andre lokallag og ellers andre interesserte
6. Gressløkaksjon i slutten av mai
Tori har sådd små potter med gressløk som kan brukes til en morgenaksjon for å informere
om temamøte om samferdsel 5. juni og programarbeidet vårt.
7. Temamøte /workshop om samferdsel 5. juni
Marit Vea (Øyvinds søster) byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo, deltar pål
temamøte 5. juni for å orientere om aktuelle utfordringer og problemstillinger i Oslo i dag.
Sted for møtet er foreløpig ikke bestemt
8. Bydelsdagen 10. mai
MDG har stand på gråbeinsletta fra kl 13-16. Vi bruker sykkelvognen fra valgkampen i fjor.
Tori påtar seg ansvar for arrangementet.

Sak 15/ 2014 Politiske saker
1.

Landsmøte – Lars Gaupset informerte
Det vil bli holdt er formøte for nye delegater med en innføring i saksgangen.
Det er kommet inn ca 30 resolusjoner og mellom 5-10 stykker vil bli realitetsbehandlet
Ellers dreier sakene seg som vedtektsendringer og valg av ny ledelse.
Delegatene representerer fylkeslag, ikke lokallag.
Sakene rangeres fra a-d , etter hvor prinsipielt viktige de er. Til a-sakene er det satt av 30
minutter til debatt, mens c- saker går rett til votering uten debatt. D-saker er mest endring i
grammatikk
Sakene det forventes mest debatt om er:
 Ledelsesstruktur
 Endring av 6-års regel for å inneha et verv
 Tidspunkt for ikrafttredelse av evt. vedtektsendring
Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendringer, mens andre saker krever simpelt flertall.

2. Politiske resolusjoner
Politiske resolusjoner skal i hovedsak være knytet til en aktuell politisk debatt. Sagene Mdg
fremmer ingen resolusjon på årsmøtet

Sak 2014/6 Eventuelt


Neste styremøte er tirsdag 6. mai

