REFERAT STYREMØTE 1/17 SAGENE MDG
Tid og sted:

Onsdag 15.02.2017 kl 18.00 – 19.30 i Sandakerveien 33c

Tilstede:

Wenche Aas, Anna Lindholm, Geir Storli Jensen, Anja Ronesen
(Ikke vedtaksdyktige)

Kopi:

Lise M. Nielsen, Sirin H. Stav, Siri Mittet, Torgeir Moberget, Svein Halvor
Halvorsen, Mildrid Engen (vara), Lars Jahr Røine (vara), Torkil Vederhus
(vara)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

01/2017

Innkalling og konstituering
-

02/2017

Valg av sekretær: Anja inntil videre
Valgkampkontakt: Anna
Geir vil gjerne ta ansvar for FB og hjemmesider
Møteplan for våren, se forslag til datoer i slutten av referatet

Referatsaker
Aktiviteter og møter siden sist
Årsmøte i lokallaget 24. januar
Alle papirer sendt inn, info til Brønnøysund samlet inn i møtet.
Representantskap 25. januar, referat vedlagt.
BU
Anja orienterte kort om hovedsaker fra budsjettbehandling. Se også
saker på FB og nett.
Lokallagsledermøte 8. februar
Nasjonal valgkamporganisering:






Nasjonalt valgkamputvalg består av Lars Gaupset (leder),
Ragnhild Sjyvollen (nasjonal valgkampkoordinator), Sindre
Buchanan (komsjef) og Dag Tore Seierstad (politisk sjef)
De koordinerer med toppkandidatene og fylkene
Toppkandidatene stiller gjerne på lokale valgarrangement, men jo
tidligere de inviteres, jo mer sannsynlig er det at de kan komme.
Det skal lages en databank med faktaark på ulike politiske
områder.

Oppfordring: Send inn tre vanlige politiske spørsmål i din bydel til
oslo@mdg.no
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Styret skal ansette valgkampkoordinator og frivilligkoordinator og
skal finne lokaler til valgkampsekretariatet.
Det kommer valgkamptelt til ca kr 11 000 fra nasjonalt
Oslo satser på gjenbruk av Karl Johan-standen fra 2015
Vil bestille jordbærplanter til å dele ut
Kommer tilbake med oversikt over materiell og budskap i trykt
materiell
Torkil: sykkelvogner skal finnes nok av i bydelene, samt
strandflagg. Behov meldes inn.
Det ble etterlyst pique-skjorter som man har i Akershus.
Det kom forslag om å bruke bilder, gjerne framtidsvisjoner. Mulig
å få presentert slike på roll-ups?

Finansielle ressurser i valgkampen:
Både fylke og lokallag har mer penger ved dette valget enn tidligere. Det
ble oppfordret til å bruke mesteparten av lokallagenes finansielle
ressurser i valgkampåret, men bruke midlene på kvalitet fremfor masse
engangsartikler.

03/2017

Bygdøy Sykkelvei – Resolusjon til årsmøtet i Oslo
Vi diskuterte kort saken om ny sykkelvei på Bygdøy. Vi avventer
resolusjon som er meldt inn og ønskes vedtatt på Oslo MDGs årsmøte
11. mars.

04/2017

Årsmøte Oslo MDG 11. mars
-

05/2017

Saker måtte meldes inn innen 11. februar. Det har kommet inn ca
20 forslag til resolusjoner som samles og redigeres av red. kom.
Vi tar en uformell samling for å gå gjennom papirene og evt.
endringsforslag til saker og resolusjoner 2. mars kl 19.00 på
Nazer, Anja kaller inn i aktive-gruppen på FB.

Eventuelt/orienteringer
-

Vi har fått to nye lokalaviser! vartoslo.no og sageneavis.no

-

Sagene er godt representert i innstillingene til nye komiteer og
styrer i Oslo: Mari Heglum i Oslostyret, Torkil (leder) og Sirin i
Programkomitéen, Wenche (leder) i Nominasjonskomitéen og
Kristin i Valgkomitéen.

-

Stortingsprogram: Frist for endringsforslag 1. mars. Vedtas på
landsmøtet. Sirin har invitert til felles økt om dette, se FB.

-

Delegater på landsmøtet: Sagene har sannsynligvis tre delegater
(avgjøres på Årsmøtet). De som ønsker å bli delegat melder inn
interesse før neste styremøte (det kommer egen melding om
dette). Avgjøres på styremøtet etter Årsmøtet.

-

Mysterud Bar åpner 24. februar. Forslag om at vi møtes der 24.
eller 25. se FB.
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-

Nordre Aker ønsker å arrangere et «Grønn vekst»-seminar
sammen med oss og St. Hanshaugen. Kommer tilbake.

-

Husk også å koble på GU på stands og aktiviteter.

Kommende aktiviteter:
11. mars: Årsmøte Oslo MDG
14. eller 15. mars: Styremøte
19. april: Styremøte
12.-14. mai: Bydelsdager
15. mai: Rep. skap. Landsmøteforberedelse
19.-21. mai: Landsmøte MDG, Lillehammer. Forslagsfrist 1. mars.
Juni: Styremøte og sommeravslutning
Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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