Protokoll styremøte 6
Tid:
Torsdag 7 mai, 17.0019.00
Sted: Oslo Rådhus, vestre tårn
Tilstede: Torkil Vederhus, Sindre Fjeldstad, Viktor Gjengaard, Børge Roum, ElsaBritt Enger,
Julie Ness, Stig RyghJohansen og Gerrit Mosebach
Forfall: Sirin Hellevin Stav, Harald Nissen, Vegard Setrom, Einy Langmoen
Inviteres: Oslo GS

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Innstilling fra AU: Einy velges til møteleder og Julie velges til referent
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. april og styremøte 5 23. april
00c Melding av saker til eventuelt
00d Noe morsomt fra 
Julie
og noe bra fra programmet fra 
Viktor.
Julie 
viste 
http://blog.holderdeord.no/2015/03/16/detteerstortingetsmorsomste/
Viktor
trakk frem saken om fergekai på Sørenga og flytting av Botsen.

01 Alnabruterminalen v/Torkil
Vedtak
: Oslo MDG har ikke tatt stilling til om Alnabruterminalen bør legges ned, og det er derfor
heller ikke noe valgløfte vi kan gi i valgkampen 2015. Politisk utvalg bes om å komme med et
forslag til konkret politikk rundt alnabruterminalen basert på programmet og innspill fra
lokallagene innen sommeren.

02 Landsmøte v/Torkil
Ingen vedtak i diskusjonssaker.
Akershus vil ha innkjøpsordninger fremfor Våpeneksport.
Styret oppfordres til å fremsnakke kandidatenes egnethet for verv, og ikke snakke om hvorfor
andre kandidater ikke egner seg, dvs drive positiv valgkamp i den grad det føres valgkamp fra
styremedlemmenes side. Videre oppfordres styret til å snakke om kompetanse fremfor
fylkestilhørighet.

03 Valgkamplokale v/Julie
Stig har noen følere ut. Byfolk og meglerhuset Malling. Inkognitogata.
Sindre vil gå for det som er billigst. Nok plass.
Torkil vil få landet det kjapt. Vil ha det landet innen neste styremøte. Delt på skippergata vs
st.olavs plass. Finansielt mener jeg at vi må ha noe mer enn bare kontorplasser.

Gerrit mener at vi må sette en frist og billigst mulig. Vi må ha et møterom.
Børge: tenker at st.olavs er mye mer tilgjengelig enn S33.
EB: vi må betale for skoleringslokaler.
Forslag til vedtak fra Julie:
Valgkampkoordinator bes komme tilbake på neste styremøte om valgkamplokale, hvor det
legges opp til at vedtak kan fattes.
Vedtatt

04 Årsmøte 2017 v/Børge
Vedtak
Oslo MDG oppfordrer Frogner til å komme med en evaluering av organiseringen av Årsmøtet
2015.

05 Orienteringer
05a Orientering fra Bystyregruppa
Harald var ikke tilstede på møtet så det ble ikke orientert fra Bystyregruppa.
05b Orientering fra Leder
Leder har levert skriftlig orientering.
05c Orientering fra økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig sendte skriftlig orientering per epost.
05d Orientering fra GU
Sindre orienterte. Har blitt tvillingby med Mannheim. 1 mai frokost og parkchilling. Planlegger
vegetarfestivalen. Deltar på Mental Helses sommerleir.
05e Orientering fra GS
GS var ikke tilstede på møtet så det ble ikke orientert fra GS.
05f Orientering fra LLI
EB har vært i kontakt med de to personene. Den ene kommer å snakker med EB og Stig den
11 mai.
05g Orientering fra Valgkampkoordinator
Valgkampkoordinator har levert skriftlig orientering.
05h Orientering fra Regionssekretær
Regionssekretær var ikke tilstede på møtet så det ble ikke orientert fra GS.

Torkil orienterte. Regsek har tatt et større medieansvar ettersom vi ikke fikk ansatt en
medierådgiver.
05i Orientering fra Fundraiser
Stig orienterte. Skal sende sms til medlemmer. Stig vil be styret starte en stafett til folk som ikke
er medlemmer, men som kan tenkes å gi penger.
Medlem på sms og egen smsgave greie.
Kodeord MDGOslo kommer til Oslo.
Børge: Malerier og kunst: ha en kunstutstilling/salg/auksjon. Har fungert bra for Spire. Stig har
vært på tanken, men nå må vi gå for litt lettere penger. Kanskje vi kan få det til over sommern?
Bli medlem på SMS er dyrt og vanskelig å få til.
Torkil: vi bør nok ikke vente på dette med kunsten. Vi må starte med dette nå.

06 Eventuelt
● Skolevalget
Sindre orienterte om GUs planer for Skolevalget. GU har veldig omfattende planer, som ble
ferdig for et par uker siden. Ganske oppfattende strategi. Mål om 5% nasjonalt og 12% i Oslo.
Det har gått tregt å få besøkt skoler. Håper å få besøkt en god del før sommerferien, og alle
etter sommeren.

