Årsmelding for kalenderåret 2014
Sagene MDG
Styrets sammensetning 2014:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Øyvind Vea
Toril Langaas
Wenche Aas
Siri Mittet
Linda K. Mathiesen
Sirin H. Stav
Anja Ronesen
Anders I.G. Dahl (Trakk seg styrevervet i oktober 2014)
Lennart Loch
(Trakk seg fra styrevervet i mai 2014)

Nummererte varamedlemmer:

1. Eirik Swensen (gjenvalg, nytt verv)
2. Hans Rusten (ny)
3. Oda Bjærke (gjenvalg, nytt verv)
4. Åsmund Matzow (ny)
5. Tommy Ruud(ny)
6. Mildrid Engen(ny)

Nominasjons-/valgkomité 2014:
Nominasjonskomiteen for det nye styret i Sagene MDG i 2015 består av Torkil Vederhus og Lars Gaupset.
Styret har ikke innstilt på noen valgkomite for bydelsvalget ennå.
Medlemsoversikt 2014:
Lokallaget har per 19.01.2015, 229 medlemmer i Sagene bydel. I 2013 hadde bydelen 164 medlemmer.

Møtevirksomhet 2014:
Lokallaget har opprettholdt en jevn møteaktivitet gjennom hele året. Styret har arrangert månedlige
styremøter og har referatført 9 av disse. Referatene kan leses i sin helhet på lokallagets nettsider:
http://sagene.mdg.no/referater-2/
I tillegg ble det arrangert en styreutflukt til Sverige helgen 15-16 mars, hvor åtte av ni
styremedlemmene var representert. Målsetningen med turen var å bli bedre kjent og diskutere
videre framdrift for lokallagets virksomhet i 2014.
Styremedlem, Siri Mittet - som representerer Sagene MDG i bydelsutvalget, har arrangert
forberedende møter i forkant av de månedlige møtene i bydelsutvalget.
Lokallaget har invitert til flere quizer på Magneten pub.
Det ble arrangert seks medlemsmøter; inkludert en filmkveld hvor filmen «Sørlandsfrelseren» ble vist på
stort lerret, en temakveld hvor Oslos sykkeldirektør Rune Gjøs fortalte om satsingen på sykkel i Oslo, og
prøvenominasjon til topp ti for MDGs bystyreliste. Lokallaget har invitert samtlige medlemmer til både
sommer- og juleavslutning.

Pressearbeid 2014:
Styret har fortløpende oppdatert foreningens facebookside, og det har blitt informert om små og
store nyheter som kan være av interesse: https://www.facebook.com/events/850144551691677/

Foreningen har ikke drevet utadrettet pressearbeid, men har publisert en artikkel om resultatene av
Sagene MDGs sitt arbeid med budsjettet for bydelen i 2015: «styrket grønn profil i bydelsbudsjettet
for 2015». Se sak på sagen MDGs nettside: http://sagene.mdg.no/nyheter/styrket-gronn-profil-ibydelsbudsjettet-for-2015/

Sammendrag av aktiviteter og arrangementer i 2014:
I tillegg til de møter og aktiviteter i regi av lokallaget som allerede har blitt redegjort for, har lokallaget
arrangert flere morgenaksjoner hvor det har blitt delt ut flyere og informasjonsmateriell til
forbipasserende. Lokallaget var også representert med egen stand på bydelsdagene. Styrets
medlemmer har også deltatt på og støttet opp under en rekke skoleringer og andre politiske initiativ i
regi av Oslo MDG i løpet av 2014.

Arbeid i Bydelsutvalget 2014:
2014 var et mer krevende år budsjettmessig enn de to foregående årene. I tillegg til et meget stramt
budsjett med få muligheter for påplussinger ble det gjort ytterligere kutt av bydelsdirektøren på
våren. Noe som resulterte i kutt av mange gode tiltak, blant annet ble potten til Grønne Midler
redusert med 400 000 kr og støtten til stilling som miljøkonsulent ble trukket.
Men selv i et år med stramt budsjett har mye positivt skjedd. Ikke minst verbalforslag, som har ført til
at administrasjonen har jobbet aktivt for å integrere dyrking i parkutvikling, i bydelens barnehager og
i offentlige byrom. I 2014 ble prosjektet "Spiselige Sagene" satt i gang. Arbeidet på dette området
startet for alvor i forbindelse med budsjett for 2013. Da fikk MDG gjennomslag for flere
dyrkingskasser som innbyggerne kan adoptere (etter søknad). Flere har benyttet seg av dette
tilbudet. I tillegg jobbes det med å opprette parsellhage i Bjølsenparken.
I forbindelse med budsjett for 2015 fikk MDG gjennomslag for et forslag om å opprette et dyrkingslag
på Haarklous plass hvor det er etablert en liten dyrkingsflekk i forbindelse med byggingen av en
skilpadde skulptur. Dette vil føre til at enda flere i bydelen får mulighet til å drive med dyrking, og det
kan som evalueringen fra dét første året med dyrkingskasser viser, bidra positivt til å skape mer
kontakt mellom mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon.
MDG fikk støtte for verbalvedtak i budsjett for 2014 om kartlegging av behovet for flere og bedre
sykkelparkeringsanlegg i bydelen. Kartleggingen viste at det er et stort behov for flere
sykkelparkeringsplasser mange steder i bydelen. Bydelen har nylig inngått et samarbeid med den
midlertidige etaten "Sykkelprosjektet", som arbeider med forskjellige tiltak for sykkeltilrettelegging i
Oslo. Det skal utarbeides en egen strategi for bydel Sagene og denne kartleggingen vil fungere som
en viktig del av grunnlaget for arbeidet.
I 2014 er det Siri Mittet som har sittet som fast representant i bydelsutvalget (BU). Siri er også
medlem (og nestleder) i Kultur og Nærmiljøkomiteen (KNK). Etter han ble valgt til ny Partisekretær i
MDG ved forrige landsmøte meldte Lars Gaupset fritak fra varaplass vervet i KNK. Anja Ronesen tok
hans plass og sitter nå som vara for Siri i komiteen. På grunn av flytting ut av bydelen (med 50
meter), har Jørgen Foss (AP), leder i KNK trådd ut av bydelsutvalget. Det betyr at Siri som nestleder
nå representerer komiteen i BU. Det har blitt gjennomført forberedende møter i forkant av BU
runden, med noe varierende oppmøte.
I budsjettbehandlingen for 2015 inngikk MDG samarbeid med partiene AP og SV. Vi fant sammen
rom for påplussinger og muligheter for å fremme gode verbalforslag. I et budsjett med styrket grønn
profil, var vi spesielt fornøyd over å ha økt potten til Grønne Midler med 400 000 kr, gjenopprettet
deltidstillingen som miljøkonsulent, satt av penger til utvidelse av prosjektet "Sykling uten alder" og
bevilget midler til lokalmiljøtiltaket "juice til folket". Det ble også satt av midler til utrulling av flere

fellesgriller i bydelens parker. I tillegg fikk vi gjennom flere verbalforslag, blant annet skal det legges
til rette for vegetarmat på sommerkonserten og bydelen skal jobbe for å være bie vennlig.

Leders vurdering av 2014:
Etter MDGs politiske gjennombrudd i 2013, har partiet gått igjennom en fase preget av partibygging.
Mye ressurser har gått med på å forberede seg til kommunevalget i 2015. I tillegg har det vært en ny
situasjon for mange lokallag å operere med ledere/talspersoner og litt mer formaliserte strukturer
generelt.
Styret på Sagene bestod originalt av 9 personer i 2014, men to har frafalt i løpet av året som gikk.
Styremedlemmene har vært engasjerte, positive og aktive. Styret har opprettholdt aktvitetsnivået
gjennom hele året og forsøkt å være synlige i bydelen. For de som ønsker å engasjere seg i MDG på
Sagene eksisterer det mange muligheter.
Men som styrekollektiv har vi ikke lykkes med å rekruttere så mange nye aktive medlemmer. Det er
en vedvarende utfordring – å utvide kjernegruppen, utover de som engasjerer seg i styrearbeidet.
Skal Sagene MDG gjøre et godt valg i 2015 er det avgjørende at enda flere medlemmer engasjerer seg
aktivt i lokallagets politiske arbeid. Mange av de som sitter i styret engasjerer seg også i andre
politiske fora i partiet, noe som naturlig nok setter visse begrensinger på hvor mye tid hvert enkelt
styremedlem kan bruke på lokallagsarbeid.
Det merkes også at partiets sentralledd er blitt mer profesjonalisert, men det er leders vurdering at
lokallagene trenger litt lengre tid på å finne sin rolle og plass i en mer profesjonalisert partistruktur.
På sikt er det selvsagt en målsetning at lokallagene i større grad blir selvstendige politiske inkubatorer.
Det er lokallagene som representerer grasrota i partiet – og i en ideell verden bør også flere av de
politiske initiativene komme fra oss.
Med 229 medlemmer i lokalforeningen eksisterer det et potensial for å mobilisere enda flere
medlemmer til å delta aktivt i lokallagets aktiviteter i 2015, både i politikkutvikling og i forbindelse
med aktiviteter og stands i bydelen. 2014 har etter leders vurdering vært et overgangsår, hvor styret
har brukt mye tid på å sette seg inn i de ulike politiske prosessene som foregår i Oslo, men også
nasjonalt.
Det er leders vurdering at samtlige som har sittet i styret i løpet av 2014, inkludert lederen – har
tilegnet seg relevant kunnskap og erfaring om det politiske håndverket. Kunnskap og innsikt som kan
vise seg å bli svært verdifull i valgåret 2015. I tillegg er det leders oppfatning at styret består av en
ganske sammensveiset gjeng, som samarbeider godt, noe som lover godt for 2015.
I 2015 bør styret i mye større grad drive utadrettet og oppsøkende virksomhet rettet mot
medlemmene i Sagene MDG. Dette med en forståelse i bunn om at vi ikke klarer å dra det
lokalpolitiske lasset alene, og at medlemmene utgjør MDGs aller viktigste ressurs. I tillegg blir det
viktig å være synlige i bybildet og i enda større grad informere innbyggerne i bydelen om at MDG
representerer et solid og spennende politisk alternativ i kommunevalget i 2015.
Vedlegg:
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