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SAK 10  –  HANDLINGSPLAN FOR OSLO MDG 
Sakspresentasjon 
Handlingsplanen er et overordnet styringsdokument for Oslo MDG i styreperioden. I den skal 
det komme klart frem hva fokusområdene i organisasjonen skal være det neste året, og hvordan 
man skal nå målene vi har satt oss. Handlingsplanen suppleres av en egen valgkampstrategi 
som vil styre det meste aktiviteten i år. 

Fylkesstyret har hovedansvar for gjennomføringen av planen, men medlemmer og lokallag skal i 
stor grad involveres i arbeidet. 

Forslag til handlingsplan finnes på neste side.  

Fylkesstyrets innstilling  
Fylkesstyret innstiller på at forslag til handlingsplan vedtas. 

Se neste side… 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 Forslag til handlingsplan for Oslo MDG 2017-18 1 

1. MEDLEMSSERVICE 2 
 3 

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye medlemmer. Lokallagene 4 
oppfordres til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye 5 
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen. 6 
 7 

1.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter innad i styret for bydelslagene. 8 
Disse kontaktene skal bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante 9 
situasjoner. De har også hovedansvaret for å formidle kontakten mellom lokallag 10 
og styret. 11 

 12 

2. ORGANISASJONSBYGGING OG DRIFT 13 
 14 

2.1 Fylkeslaget skal samarbeide med lokallagene om å tilby relevant opplæring og 15 
skolering av medlemmer. 16 
 17 

2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, 18 
fylkeslag og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom 19 
Oslolaget og MDG nasjonalt 20 
 21 

2.3 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift gjennom en intensiv valgkamp. 22 
Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.  23 
 24 

2.4 Det skal opprettes register hvor medlemmer frivillig kan registrere sin praktiske og 25 
faglige kompetanse, slik at denne er tilgjengelig for partiorganisasjonen. 26 
 27 

2.5 Fylkesstyret har ansvaret for gjennomføring av representantskapet ihenhold til 28 
vedtektene, og skal sikre at kvaliteten på møtene og deltagelsen er høy. 29 
 30 

2.6 Fylkesstyret skal ved konstituering vedta en egen styreinstruks. Denne skal også 31 
omfatte organisasjons-, personal- og lederoppgaver. 32 
 33 

2.7 Fylkesstyret bør sørge for at alle med lederansvar har tilbud om en mentor. Styret 34 
bør vurdere en felles ledersamling for Oslo MDG, med profesjonell faglig påfyll. 35 
 36 

3. VERVING OG ENGASJEMENT 37 
 38 

3.1 Fylkesstyret skal utarbeide en vervestrategi og sørge for at det blir utviklet 39 
materiell som lokallag og medlemmer kan bruke til verving av nye medlemmer. 40 
 41 

3.2 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige åpne møter, fagkvelder eller 42 
introduksjonskvelder, som det aktive og inkluderende partiet vi er. Dette er 43 
spesielt viktig under valgkampen. 44 
 45 

3.3 Fylkesstyret skal tilrettelegge for at medlemmer og sympatisører kan diskutere 46 
politiske spørsmål fritt. 47 
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 48 
3.4 Fylkesstyret har ansvaret for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev og tilstedeværelse 49 

på sosiale medier 50 
 51 

4. POLITISK AKTIVITET 52 
 53 

4.1 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i 54 
samarbeid med stortingskandidater, rådhuspolitikerne og fylkeslagets 55 
kommunikasjonsrådgiver. 56 
 57 

4.2 Fylkesstyret skal utpeke en eller flere representanter som skal følge opp og 58 
orientere fylkesstyret om det pågående arbeidet på nasjonalt nivå (stortinget, SST, 59 
LS, etc) 60 
 61 

4.3 Fylkesstyret skal opprette en forslagsbank hvor lokallagene kan legge inn forslag 62 
som har blitt fremmet i bydelsutvalgene, for at lokalpolitikerne skal kunne holde 63 
seg oppdatert om hva som foregår i de andre bydelene og hente inspirasjon fra 64 
hverandre. 65 
 66 

4.4 Fylkesstyret skal bidra til at folkevalgte får støtte til å forvalte MDGs politikk på en 67 
god måte i bydelsutvalg og på rådhuset 68 


