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SA K  6  –  H A N D L I N G S P L A N  F O R  O S L O  M D G 1!

SAKSPRESENTASJON  2!
Handlingsplanen er et overordnet styringsdokument for Oslo MDG i styreperioden. I 3!
den skal det komme klart frem hva fokusområdene i organisasjonen skal være det 4!
neste året, og hvordan man skal nå målene vi har satt oss. Det er første gang 5!
Miljøpartiet De Grønne i Oslo lager en handlingsplan. Den skal ikke ses på som en 6!
uttømmende oversikt over alt som skal gjøres det neste året, men skal inneholde de 7!
viktigste fokusområdene. 8!
 9!
Handlingsplanen har blitt behandlet i flere omganger av fylkesstyret som har hatt 10!
grundige og fruktige diskusjoner om utforming, fokusområder, og innhold i hvert 11!
enkelt punkt. Vi har vært åpen for innspill siden vi begynte prosessen for i 12!
november. Fylkesstyret har hovedansvar for gjennomføringen av planen, men 13!
medlemmer og lokallag skal i stor grad involveres i arbeidet. 14!
 15!
Forslag til handlingsplan finnes på neste side.  16!
 17!

FYLKESSTYRETS INNSTILLING 18!

• Fylkesstyret innstiller på at forslag til handlingsplan vedtas.  19!
 20!
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V E D L E G G  1 :  H A N D L I N G S P L A N  F O R  O S L O  M D G  2 0 1 6 - 2 0 1 7  1!
 2!
Handlingsplanen er et overordnet styringsdokument for Oslo MDG i styreperioden. 3!
Fylkesstyret har hovedansvar for gjennomføringen av planen, men medlemmer og 4!
lokallag skal i stor grad involveres i arbeidet. 5!

MEDLEMSSERVICE 6!
Nye medlemmer 7!
Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye medlemmer. Oslostyret 8!
oppfordrer lokallagene til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye 9!
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen. 10!
 11!
Medlemskvelder 12!
Oslolaget skal videreføre ordningen med uformelle medlemsmøter en gang i uken. 13!
Det bør prøves ut forskjellige aktiviteter for å gjøre dem enda bedre besøkt. 14!
 15!
Velkomstkvelder 16!
Fylkesstyret skal jevnlig invitere til velkomstkvelder for nye medlemmer i MDG.  17!

ORGANISASJONSBYGGING 18!
Lokallagsservice 19!
Fylkesstyret skal gi god og rask oppfølging av lokallag og medlemmer ved 20!
henvendelser om faglig, politisk og praktisk støtte.  21!
 22!
Medlemsskolering 23!
Fylkeslaget skal i samarbeid med lokallagene utføre opplæring og skolering av 24!
medlemmer i mellomvalgsåret. Alle medlemmer skal få tilbud om kurs i blant annet 25!
politisk kommunikasjon, mediearbeid, sosiale medier og økonomi. 26!
 27!
Arbeidsmøter 28!
Styret skal legge til rette for at alle medlemmer skal kunne engasjere seg, blant 29!
annet ved å  videreføre ordningen med arbeidsmøter åpne for alle medlemmer. 30!
 31!
Samordning 32!
Styret skal sørge for gode kontaktmuligheter mellom lokalpolitikerne og 33!
rådhuspolitikerne. Oslostyret skal også legge til rette for en velfungerende 34!
kommunikasjon mellom lokallag, fylkeslag og stortingsgruppa, og har i tillegg ansvar 35!
for kontakten mellom Oslolaget og MDG nasjonalt. 36!
 37!
Fagnettverk 38!
Styret skal kartlegge kompetansen til medlemmer, for å bygge faglige nettverk. 39!
 40!
Fundraising 41!
Styret skal utarbeide en fundraisingstrategi. 42!
 43!
Representantskap 44!
Ved opprettelse av representantskap har fylkesstyret ansvaret for at dette blir en 45!
velfungerende demokratisk institusjon. 46!
 47!
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Styreinstruks for fylkesstyret 48!
Fylkesstyret skal vedta en egen styreinstruks for styret. Denne skal også omfatte 49!
organisasjons-, personal- og lederutvikling. 50!

UTADRETTET VIRKSOMHET 51!
Åpne folkemøter 52!
For å legge til rette for mer lokalt engasjement, og for å skape en arena hvor 53!
befolkningen kan påvirke samfunnsdebatten, skal Oslolaget prøve ut en ordning med 54!
folkemøter om aktuelle politiske tema. 55!
 56!
Verving 57!
Fylkesstyret skal utarbeide en vervestrategi, samt sørge for at det blir utviklet 58!
materiell som lokallag og medlemmer kan bruke til verving av nye medlemmer. 59!
 60!
Synlighet 61!
Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media, i samarbeid med 62!
rådhuspolitikerne. 63!
 64!

POLITISK ARBEID 65!
 66!
Politikkutvikling 67!
Det skal opprettes en arena for utvikling av politikk på tvers av lokallagene. Dette 68!
kan gjerne skje i forbindelse med temakveldene. 69!
 70!
Programansvarlig 71!
Styret skal utpeke en eller flere representanter som skal følge opp og orientere 72!
fylkesstyret om det pågående nasjonale programarbeidet. Det skal arrangeres et 73!
møte hvor man skal innspill   74!
 75!
Valgkamparbeidet 76!
Styret skal så snart som mulig starte planleggingen av valgkampen. 77!
 78!
Forslagsbank 79!
Fylkesstyret skal opprette en forslagsbank hvor lokallagene kan legge inn forslag 80!
som har blitt fremmet i bydelsutvalgene, for at lokalpolitikerne skal kunne holde seg 81!
oppdatert om hva som foregår i de andre bydelene og hente inspirasjon fra 82!
hverandre. 83!
 84!
 85!


