ÅRSMELDING 2016
SAGENE MDG
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Styrets sammensetning
Anja Ronesen, styreleder
Wenche Aas, nestleder og kasserer
Siri Mittet, medlem
Torgeir Moberget, medlem
Lise M. Nielsen, medlem
Sirin H. Stav, medlem
Svein Halvor Halvorsen, medlem
Karen Frivik, medlem – trådte ut i juni 2016
Steinar Mathisen, medlem – trådte ut i september 2016
Niels Henrik Sværd, medlem – trådte ut i november 2016
Varaer til styret:
(1) Lars Jahr Røine
(2) Benjamin D. Smith
(3) Øyvind Vea (i praksis fratrådt pga flytting)
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Valgkomité
Oda Bjærke
Mattis Ulvang
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Medlemsoversikt
Sagene MDG hadde 193 medlemmer pr 31.12.2016, hvorav 138 betalende.
Sagene er det 3. største av Oslos 15 lokallag.
Tilsvarende medlemstall for 2015 var 207 medlemmer hvorav 175 betalende. Da
var Sagene Oslos 4. største lokallag.
Det er ventet at antall medlemmer, og andelen betalende, vil øke i 2017 som er et
valgår. Det vil bli satt fokus på dette fra flere hold i forbindelse med valgkampen.
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Møtevirksomhet
Styret i lokallaget har hatt 10 styremøter gjennom året. I tillegg har det vært avholdt
følgende arrangementer:
-

-

Februar: Medlemsmøte om årsmøtet i Oslo MDG (med Nordre Aker)
April: Medlemsmøte om LM 2016 (med Nordre Aker)
Mai: Medlemsmøte om nominasjon og valgkriterier
Juni: Sommerfest for medlemmer
August: Uformell samling for medlemmer på Bruun Larsen
August: Bydelsvandring til miljøprosjekter på Bjølsen i regi av
bydelsadministrasjonen, med medlemstreff etterpå sammen med
Grünerløkka
September: Medlemsmøte om nominasjon og valg til Oslo-lista
Desember: Julebord

Laget holdt også åpne møter i forkant av møtene i Bydelsutvalget og komitéer, i alt
åtte stk.
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Pressearbeid
Sagene MDG har som lokallag ikke jobbet aktivt mot presse og media i 2016.
Bydelen mangler en lokalavis og presseutspill må således gjøres på Oslo-nivå.

6

Aktiviteter og arrangementer
Sagene MDG deltok med tre delegater på LM i april.
Lokallaget hadde stand på bydelsdagene i mai.
Ved budsjett for 2017 inngikk vi som tidligere år budsjettsamarbeid med AP, SV og
Rødt. I et stramt budsjett var det begrenset med muligheter for påplusninger og vi
var spesielt fornøyd med å opprettholde støtten til Grønne Midler (800 000 kr). Vi
fikk i tillegg gjennomslag for flere grønne verbalforslag (blant annet "Sykkelhotell»
og "Livsglede for Eldre") og fikk støtte for inntjeningsforslag på 300 000 kr fra
fremleie av p-plasser disponert av bydelen. Vi har også vært med å ta initiativ til
innføring av beboerparkering i bydelen.
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Leders vurdering av 2016
2016 har vært et mellomvalgsår, og fokus har vært på de mer lokalpolitiske sakene
og organisasjon. Sagene MDG har to faste BU medlemmer, medlem i AU og
medlemmer i alle bydelens fire komitéer, inkludert leder i MKB. Dette gjør at
lokallaget har flere medlemmer som nå får politisk erfaring, og som har jobbet godt
sammen om saker i bydelen. Alle medlemmer i BU og komitéer sitter også i styret.
Videre har vi prøvd å være et godt bindeledd mellom våre lokale medlemmer og
aktiviteter som skjer i Oslo og nasjonalt i forbindelse med programutforming,
årsmøter og landsmøter, og synes vi har fått til dette på en god måte.
Oslo MDG gikk inn i byrådet i Oslo etter valget i 2015. I etterkant kom en debatt om
partiets rutiner og kommunikasjonskanaler. Fylkeslaget har opprettet
Representantskapet der Sagene har tre plasser. Vi opplever at dette er en effektiv
arena for å koble lokallag og dem i sentrale styrer og verv. Lokallagslederforumet
har også blitt gjenopptatt og fungerer som en arena der lokallagene kan dele
erfaringer med hverandre, og ha direkte kontakt med Oslo-styret og politikere i
sentrale verv. Dette oppleves også som veldig nyttig. I tillegg er det en styrke å ha
en aktiv medlemsansvarlig i Oslostyret som bistår lokallagene, og den nytilsatte
medieansvarlige vil være til hjelp i tiden fremover.
2017 er et nytt valgår med stortingsvalg i september. For lokallaget betyr det å
delta i den endelige fastsettelsen av partiprogrammet, og mobilisere til valgkamp.
Laget har to medlemmer på Oslo MDGs stortingsliste. Vi ønsker å bygge videre på
aktiviteter og engasjement som har vist seg å være effektive tidligere, samarbeide
med andre bydeler og selvsagt støtte og delta i valgkampen på fylkes- og nasjonalt
nivå. Stortingsvalget blir førende for lokallagets arbeid i 2017.
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Vedlegg
● Regnskap 2016
● Budsjett 2017
● Referat fra årsmøtet (ettersendes)
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