PROTOKOLL ÅRSMØTE SAGENE MDG 2018
Tid og sted:

Tirsdag 23.01.2018 kl. 18.00 – 20.00, Sandakerveien 33

NR SAK
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Konstituering
Valg av møteleder/ordstyrer: Geir S Jensen
Valg av referent: Anna Lindholm
Godkjenning av innkalling og dagsorden: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden
Protokollunderskrivere: Lars Jahr Røine og Per Anders Hansen
Tellekorps: Lars Viko Gaupset
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Oppsummering av lokallagets arbeid 2017, årsmelding
Økende antall medlemmer i 2017, 191 betalende medlemmer. Bra med medlemsmøter og
valgkampaktiviteter under året. Positivt med to nye nettaviser for bydelen og Oslo; Sagene
avis og Vårt Oslo. Bra dekning av grønn politikk og aktiviteter. Gjennomslag for grønn politikk
i bydelen, for eksempel gode økt tilskuddsordninger for grønne midler. Det er satt av midler
til en ernæringsrådgiver i bydelen. Det er siden tidligere innført frokost i skolene som
videreføres. Økt midler til opprusting av parker. Gjennomslag for plansaker, blant annet på
Lilleborg tomta, forslag var på 11 etasjer boliger som nå er vedtatt til skole og grøntområde.
Sagene mdg fikk også fylkeslagets pris for mest kreative valgkampstunt (padling i Akerselva).
Se også årsmeldingen.
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Regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap for 2017 og budsjett for 2018, se vedlegg.
Vedtak:
Regnskap for 2017 godkjennes og budsjett for 2018 vedtas. Styret gis mulighet til å
omprioritere innen postene på budsjettet ved behov gjennom året.
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Programarbeid Oslo MDG
Torkil Vederhus, leder av programkomiteen orienterer kort om arbeidet og videre prosess.
Hvordan kan/bør Sagene MDG bidra til dette arbeidet fremover?
I gang med programarbeidet, inviterer til første møte 31. januar om natur i byen. Flere
temaer og utover våren, håper også lokallagene holder egne møter om programarbeidet.
Første utkast i mai-juni 2018, med mulighet for innspill frem til oktober. Programkomiteen
legger frem forslag (2. utkast) 1. des. I løpet av våren er det muligheter for (visjonære)
forslag og innspill fra medlemmer og lokallag. Frem mot juni arrangerer programkomiteen et
stort temamøte i måneden.
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Sirin Hellvin Stav, medlem av programkomiteen (indre by)
Viktige temaer for indre by: bilfritt byliv, grønn boligpolitikk (allmenboliger) og
nærmiljøpolitikk. Temaene er viktige for både kommuneprogrammet og bydel Sageneprogrammet. Kommer ut et skjema om utvalg hvis noen er interessert i å være med. Kan
kontakte Sirin for spørsmål om dette. Husk på at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019,
ønskes innspill til morsomme aktiviteter/tiltak som kan vises opp/er synlige. For eksempel
ønskelig med innspill til bilfrie områder på Sagene.
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Valg av nytt styre for Sagene MDG for 2017
Forslag til styre er satt sammen av valgkomiteen med sikte på å få med personer med både
erfaring og nye medlemmer i partiet. Medlemmene som er innstilt til styre gir en kort
presentasjon av seg selv og tilhørighet til partiet. Valgkomitéens innstilling til nytt styre vises
nedenfor.
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.
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Geir Storli Jensen

Lokallagsleder

Wenche Aas

Kasserer

Lars Jahr Røine

Styremedlem

Per Anders Hansen

Styremedlem

Tove Rømo Grande

Styremedlem

Bernhard Jensen

Styremedlem

Christina Stoltenberg

Styremedlem

Anna Lindholm

Styremedlem

Mildrid Engen

1. Vara

Torkil Vederhus

2. Vara

Sirin Hellvin Stav

3. Vara

Almaz Asfaha

4. Vara

Valg til Sagene MDGs plasser i Representantskapet for Oslo
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Valgkomiteen har ikke innstilt på representanter (se vedlegg), men årsmøtet kan velge
kandidater om det kommer inn forslag.
Vedtak:
Styret innstiller selv på faste representanter med varaer til representantskapet.
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Valg av programkomité
Valgkomitéens innstilling til programkomite vises nedenfor, med Bernhard Jensen i tillegg.
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.
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Tove Rømo Grande

Komitemedlem

Siri Mittet

Komitemedlem

Thale Håmo Bekkeng

Komitemedlem

Bernhard Jensen

Komitemedlem

Valg av nominasjonskomité
Valgkomiteen har innstilt på to medlemmer (se vedlegg).
Vedtak:
Valgkomitéens innstilling til ny nominasjonskomite vedtas. Styret blir gitt anledning til å
supplere nominasjonskomiteen med en til medlem.
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Mattis Ulvang

Leder

Torgeir Moberget

Komitemedlem

Valg av valgkomité
Det har vært vanskelig å finne tre kandidater til valgkomite. Der er derfor inngått en avtale
med MDG St hanshaugen om å «bytte» personer til valgkomiteen slik at Sagene låner en fra
St. hanshaugen, og St. hanshaugen kan låne en fra Sagene. Følgende personer er foreslått.
Vedtak:
Innstilling til ny valgkomite vedtas. Styret blir gitt anledning til å supplere
nominasjonskomiteen med en til medlem.
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Hilde Herrebrøden

Komitemedlem

Oda Bjerke

Komitemedlem

Medlem fra St. Hanshaugen

Komitemedlem

10 Eventuelt
Det har kommet inn et innspill om å ta opp rutiner og retningslinjer for varsling. Dette
foreslås å tas opp på neste styremøte. Årsmøtet blir orientert om eksisterende
varslingsrutiner. Disse ligger på nettsidene: mdg.no og i.mdg.no
I mars 2017 ble rutiner og retningslinjer gjennomgått og revidert. I forbindelse med metookampanjen skal dette sees på nytt på landsstyremøtet i mars 2018. Varslingskontakter er
også synliggjort på hjemmesiden og det er sendt ut oppfordring til medlemmer om å si fra.

Signert:

____________________________

____________________________

Lars Jahr Røine

Per Anders Hansen
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