Protokoll styremøte 2/15
Tid: Torsdag 12.mars, 17:00
Sted: Oslo Rådhus, vestre tårn
Tilstede: ElsaBritt, Stig (gikk ca 18:50),Torkil, Signe (Grønne Studenter), Truls (Grønn
Ungdom), Sindre, Viktor (gikk ca 19:15), Carl, Einy, Julie (ikke sak 11 og 12)
Inviteres: Oslo GS
00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Torkil ble valgt til møteleder og Einy ble valgt til referent
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Saksliste og protokoll ble godkjent
00c Melding av saker til eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt
Da Stig og Viktor hadde meldt at de måtte gå før møteslutt, valgte styret å behandle sak 11 og
12 først.
11/02 Valg av ansettelseskomite for valgkampskoordinator
Kim Erik Zimmer, Nikki Schei og Lisbeth Scheele Rådstoga ble valgt som komite.
Følgende stillingsinstruks ble vedtatt:
Torkil fyller i sine notater

12/02 Godtgjøring til fungerende valgkampskoordinator pga sen ansettelse av endelig
koordinator
Styret ble enig om å ta en avgjørelse på dette neste møte med kasserer til stede.

01 Orienteringer
01a Orientering fra Bystyregruppa
01b Orientering fra AU
01c Orientering fra GU
01d Orientering fra GS
01e Orientering fra LLI
01f Orientering fra Valgkampgruppa

Orienteringene ble tatt til etterretning
02 LSsak: Rovdyrforliket
Vedtak: Oslostyret støtter SST sin innstilling

03 Valgkamstrategi:
Vedtak: Oslostyret støtter Julies forslag til vedtak
04 Resolusjon om boligpolitikk
Vedtak: Carl fikk fullmakt til å redigere det ferdig med løpende innspill og få det sendt inn før
fristen
05 Resolusjon om E 18
Vedtak: Resolusjonen sendes inn med styrets endringer
06 Resolusjon om grønt næringsliv
Vedtak:Resolusjonen sendes inn med styrets endringer
0X Resolusjon der vi fordømmer USA’s torturbruk
GU har vedtatt en resolusjon der de fordømmer USA sin bruk av tortur. Etter en diskusjon om
hvorvidt det ville være hensiktsmessig å sende inn denne på vegne av Oslo MDG tatt i
betraktning at man allerede hadde valgt å sende inn tre resolusjoner, og med en mild påpeking
av at denne resolusjonen ble fremmet på kraftig overtid, valgte styret å ikke sende den til LS.
Styret oppfordret GU til å sende den inn på egne vegne
0x Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

