INNKALLIING TIL ÅRSMØTE SAGENE MDG 2017
Tid og sted:

Tirsdag 23.01.2018 kl 18.00 – 20.00, Sandakerveien 33

NR SAK
1

Konstituering
Valg av møteleder/ordstyrer, forslag: Kristin Viko Gaupset
Valg av referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Protokollunderskrivere
Tellekorps

2

Oppsummering av lokallagets arbeid 2017, årsmelding
Se også årsmeldingen i vedlegg.

3

Regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap for 2017 og budsjett for 2018, se vedlegg.
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2017 godkjennes og budsjett for 2018 vedtas. Styret gis mulighet til å
omprioritere innen postene på budsjettet ved behov gjennom året.

4

Programarbeid Oslo MDG
Torkil Vederhus, leder av programkomiteen vil orientere kort om arbeidet og videre
prosess. Hvordan kan/bør Sagene MDG bidra til dette arbeidet fremover?

5

Valg av nytt styre for Sagene MDG for 2017
Valgkomitéens innstilling til nytt styre følger som vedlegg.
Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling til nytt styre vedtas. Styret blir gitt anledning til å supplere seg
selv gjennom året ved behov, uten å være begrenset av en øvre grense på antall
medlemmer i styret .

6

Valg til Sagene MDGs plasser i Representantskapet for Oslo
Valgkomiteen har ikke innstilt på representanter (se vedlegg), men årsmøtet kan velge
kandidater om det kommer inn forslag.
Forslag til vedtak:
Styret innstiller selv på faste representanter med varaer til representantskapet.
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7

Valg av programkomité
Valgkomitéens innstilling til programkomite følger som vedlegg
Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling til nytt styre vedtas. Programkomiteen blir gitt anledning til å
supplere seg selv gjennom året ved behov, uten å være begrenset av en øvre grense på
antall medlemmer

8

Valg av nominasjonskomité
Valgkomiteen har innstilt på to medlemmer (se vedlegg). Det vil bli jobbet med å finne minst
en kandidat til frem mot årsmøtet

9

Valg av valgkomité
Styret skal iht. vedtektene innstille på enten 3 eller 5 medlemmer til valgkomité.
Styret har ikke klart å finne kandidater innen fristen for innkalling sendes ut. Det vil bli jobbet
med å finne kandidater frem mot årsmøtet

10 Eventuelt
Ingen innkomne punkter til eventuelt.

Vedlegg:





Årsmelding Sagene MDG 2019
Regnskap 2017 (inkl detaljert kontobevegelser)
Budsjett 2018
Valgkomitéens innstilling
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