REFERAT STYREMØTE 09/16 SAGENE MDG
Tid og sted:

Tirsdag 27.09.2016 kl 17.00 – 19.00 på Sagene Lunsjbar

Tilstede:

Anja Ronesen, Wenche Aas, Svein Halvor Halvorsen, Torgeir Moberget,
Lise M. Nielsen.

Kopi:

Siri Mittet, Sirin H. Stav, Steinar Mathisen, Niels Henrik Sværd,
Benjamin D. Smith (vara), Øyvind Vea (vara), Lars Jahr Røine (vara)

Referent:

Anja Ronesen

NR

SAK

38/2016

Innkalling og protokoll
Ingen kommentarer til innkalling, Anja førte referat.

39/2016

Referatsaker
Lokale aktiviteter
Miljøprosjekter Bjølsenparken 30. august kl 17
BU
Ikke BU siden forrige styremøte, to av komitémøtene ble avlyst pga liten
saksmengde. FUB har tatt opp Sagene Bad-saken, et initiativ fra
komiteen for å sondere forholdene rundt eierskap og hva som kan
gjøres.
Rådhuset/Sentrale møter
Rep. skap 1. september kl 18
Rapport om evaluering av nominasjons- og ansettelsesprosesser til
sentrale stillinger etter valget samt en varslingssak om voldtekt. Debatt
om læringspotensialet når den er unndratt offentlighet og rapporten ble
inndratt etter møtet. Oslostyret initierer en plan for organisasjonsbygging
og forslag til endringer på bakgrunn av rapporten. Se også referat fra
møtet.
Lokallagsledermøte 15. september kl 19 – Var Sirin der? Det har
kommet et referat som sier lite utover det som sto på agendaen…
Folkevalgtsamling 17.-18. september – Lise og Sirin deltok

40/2016

Kommende aktiviteter
Medlemsmøte om nominasjon 27. september kl 19.00
Styret forberedte to forslag til topp fem lister. Foreslo også at Sirin blir
satt opp på listen siden det mangler et navn.
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Budsjettkonferanse lørdag 22. oktober kl 9
Anja stiller, oppfordrer alle som har mulighet til å delta
Julebord fredag 16. desember
Kom gjerne med innspill til sted vi kan være som er sosialt, med
vegetaralternativ og ikke for dyrt. Det er ikke booket noe enda.

Medlemsmøte om nominasjon
Til medlemsmøtet møtte Seth Piper, Sidsel Mæland og Anna Lindholm i
tillegg til fremmøtte styremedlemmer. Torgeir måtte dra før
medlemsmøtet.
Medlemsmøtet stemte frem følgende liste som er sendt til nom. kom.
1. Une Aina Bastholm
2. Per Espen Stoknes/Shoaib Sultan *)
3. Hulda Holtvedt
4. Leif Ingholm
5. Mona Brøther
*) Det ble stemt over 2. plassen, og stemmene fordelte seg 50/50.

Med vennlig hilsen
Anja Ronesen
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