REFERAT STYREMØTE 05/16 SAGENE MDG
Tid og sted:

Mandag 02.05.2016 kl 17.30 – 19.00, Sandakerveien 33

Tilstede:

Anja Ronesen, Steinar Mathisen, Lise M. Nielsen, Sirin H. Stav, Wenche
Aas, Siri Mittet, Lars Jahr Røine (vara)

Kopi:

Svein Halvor Halvorsen, Torgeir Moberget, Niels Henrik Sværd, Karen
Frivik, Benjamin D. Smith (vara), Øyvind Vea (vara)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

21/2016

Nominasjon til stortingsliste
Kristian Normand fra nom kom. informerte. Se også
http://oslo.mdg.no/nominasjon/
Viktigste kriterier for valg av kandidater stemt frem på møtet:
-

Genuin/troverdig
Retorisk sterk/kommunikasjon
Politisk erfaring
Strategisk

Frist for innspill til kandidater er 1. juni

22/2016

Innkalling og protokoll
Ingen kommentar til forrige protokoll, Anja refererte.

23/2016

Referatsaker
BU
Kort orientering om forrige BU runde.
Rådhuset/Sentrale møter
Landsmøte 8. – 10. april
Workshop om bærekraftige byer 14. april, Grünerløkka (Steinar)
Lokallagslederforum 19. april
Intro og runde rundt bordet om forventninger til forumet. Både politiske
og organisatoriske saker. Harald og Marie hadde innlegg.
Mona er vår styrekontakt.
Lokale aktiviteter
Medlemsmøte 6. april med Nordre Aker (12 deltakere)

24/2016

Aktiviteter neste måned
Bydelsdager 20. – 22. mai
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Vi er påmeldt med info. stand på lørdag 21. mai kl 12.00-17.00 på
miljøtorget ved Sagene samfunnshus
Lise, Siri, Anja og evt. Sirin og Lars på slutten av dagen kan delta. Anja
lager innlegg på aktivelisten på FB og vaktliste der folk kan melde seg
på. Wenche har materiell, avtaler med Anja for overlevering.
Medlemsmøte om nominasjon
Styremøte + medlemsmøte 25. mai. Anja sender mail til medlemmer på
Sagene om at man kan melde sin interesse eller foreslå kandidater på
sagenemailen, som vi debatterer på møtet og har som mål å ende opp
med et felles forslag til nom. kom. på vegne av Sagenelaget.
Representantskapsmøte 24. mai
Anja undersøker om Svein Halvor kan, og om det er behov for vara.

25/2016

Eventuelt
Grønn ruspolitikk, innspill innen 12. mai.
Programutvalgets dokument sier ikke mye om ruspolitikk. Sør-Trøndelag
sitt utspill støtter avkriminalisering av personlig bruk (men ikke
omsetning), heroinassistert behandling, og ellers mange styrkende tiltak
for rus/psykiatri området.
Sola MDGs forslag støtter regulert salg av cannabis. Ellers mange gode
intensjoner, men utspillet fra Sør-Trøndelag er mye mer
gjennomarbeidet.
Det var ikke mange nok som hadde satt seg inn i sakene til at vi kunne
behandle dette på møtet. Papirene ligger ved en gang til med dette
referatet. Styremedlemmene kan melde inn på e-post om de støtter eller
har endringsforslag til forslaget under, evt. om de mener at vi ikke skal
sende et samlet svar.
Forslag til vedtak: Styret i Sagene MDG tilslutter seg Sør-Trøndelags
forslag til Grønn Ruspolitikk. Det er av avgjørende betydning for styret i
lokallaget at forslaget ikke inneholder åpning for legalisert omsetning av
flere rusmidler enn i dag.
Innspill politiske saker (Karen)
- Karen har sendt inn et antall saker til styrebehandling per mail. Vi
hadde ikke tid til å behandle dette på dagens møte, og håper at sakene
heller kan tas opp og redegjøres for av forslagsstiller i enten styret eller
som innspill til BU.

Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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