REFERAT STYREMØTE 9/15 SAGENE MDG
Onsdag 29.10.2015 18.00 – 20.00, Sandakerveien 33
Tilstede: Øyvind Vea, Siri Mittet, Steinar Mathisen, Karen Frivik, Kristin Viko Rasmussen, Lise
Margrethe Nilsen, Sirin Stav, Anja Ronesen
Kopi: Wenche Aas, Torgeir Moberget
Referent: Anja Ronesen

Ekstraordinært styremøte
Ekstraordinært styremøte i forbindelse med forhandlinger om valgteknisk samarbeidsavtale og
miljøavtale ble avholdt 28. september og protokollført i eget referat. Våre innspill til miljøavtalen ble
ferdigstilt i eget arbeidsmøte 11. oktober.

Sak 30/2015 Innkalling og protokoll
Ingen kommentarer til protokoll fra møte 7/15 eller 8/15.
I tillegg til utsendt agenda ble møtet innledet med besøk fra Sagene IL ved daglig leder Vibeke Thiblin
og Henning Strøm.
Sagene IF er bekymret for at utbyggingen på Voldsløkka igjen blir nedprioritert, og at det likevel ikke
blir noe av den planlagte byggestarten i 2016 som alle partier på Rådhuset lovet i valgkampen.
Bevilgningene på 15 + 60 mill kr i budsjettet for 2015/2016 er opprettholdt, men behovsanalyser og
forprosjekter er atter en gang forsinket fra bymiljøetatens side. Også bekymret for at bare
aktivitetsplassen blir prioritert (bandy/kunstis), og ikke klubbhuset.
Siri ber Sagene IF spisse info om saken i en mail med henvisning til sakspapirer/bakgrunnsinfo. Vurdere
om dette burde være et initiativ fra partiene samlet (Siri tar kontakt med de andre i BU). Karen tar
kontakt med BYM for å finne ut hvor saken står.

Sak 31/2015

Referatsaker

BU
Vi beholder mandag før komitémøtene som dag for forberedende møter, første forberedende
møte mandag 30. november.
Det ble avholdt budsjettkonferanse i bydelen 24. oktober, Siri, Steinar og Anja deltok. Bakgrunnen
for neste års budsjett kan leses i presentasjonene som ble gjennomgått (Anja legger på Google
drive). Endelig budsjett presenteres for Oslo og bydelen 19. november.
Vi avholder budsjettmøte i lokallaget mandag 23. november kl 18.00 (styret, personer med verv og
varaer).

Side 1 av 2

Rådhuset
Sirin orienterte om posisjonene og vervene MDG har fått i Rådhuset.
Lokallagslederforum
Møte 28. oktober. Årsmøte i Oslo blir sannsynligvis avholdt av Østensjø bydel i februar. Vi må lage
en god prosess inn mot årsmøtet. Vært fornøyd med representantskapsmøtene som har vært
avholdt, og ønsker å videreføre dette. Det fordrer en vedtektsendring og blir et naturlig tema på
årsmøtet. Vi må lage en valgkampevaluering (Øyvind lager et utkast).
Valgkomiteen. Alle verv i Oslo er for ett år, så til årsmøtet er alle på valg. Valgkomiteen trenger
flere deltakere og ønsker forslag til kandidater til nom. kom. og fylkesstyre. (Spill inn til Kristin).

Sak 32/2015

Politisk resolusjon, nytt Munch museum

Nye opplysninger vedr. investerings- og driftskostnader forbundet med de to alternative
lokasjonene for nytt museum (Lambda i Bjørvika og Tøyen) gir argumenter for en ny vurdering av
saken, da Lambda ser ut til å bli vesentlig mye dyrere enn først antatt både i utbygging og drift.
Karen undersøker mer om bakgrunn og ser på utkast til en resolusjon som styret kan behandle før
nyttår. Denne kan så evt. meldes inn til årsmøtet i fylkeslaget.

Sak 33/2015

Aktivitetskalender

Vi introduserer Trello som et arbeidsverktøy for styret – og evt. andre aktive medlemmer i
bydelen. Vi har ett «brett» med oppgaver, og vil lage et for interne og eksterne datoer. Flere kan
legges til etter hvert. Det kom innspill om at arbeidsflyten for oppgaver kanskje har unødvendig
mange trinn i dag, og bør ha så få som mulig.
Årsmøte i bydelen 20. januar kl 18.00 i Sandakerveien 33
- Regnskap: Wenche er stort sett ferdig med regnskapet
- Årsmelding: Øyvind setter ned en liten arbeidsgruppe
- Valgkomite: Øyvind spør Oda og kan også selv tenke seg å sitte i valgkomite. Anja spør på
FB gruppen om noen enten ønsker å sitte i komiteen eller ønsker styreverv.
Medlemspleie: Lise vurderer å ta denne rollen i styret. Også evt. ansvar for juleavslutning ifm.
styremøte 15. desember sammen med Nordre Aker.

Neste møter:
Tirsdag 17. november kl 18.00
Tirsdag 15. desember kl 18.00
Onsdag 6. januar kl 18.00
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