Protokoll styremøte 7
Tid:
Torsdag 21 mai, 16.00
Sted: Partikontoret, Hausmannsgate 19
Tilstede: ElsaBritt Enger, Einy Langmoen, Julie Ness, Harald Nissen, Stig E. RyghJohansen,
Sirin H. Stav, Torkil Vederhus, Carl Johansen (regionsekretær), Lan Marie Nguyen Berg var
tilstede under sak 3, Vegard Setrom (fra ), Viktor Gjengaar (fra 16.20 (Sak 3)), Signe B.
Johannessen (fra 16.19 (Sak 3)), Emma Langmoen (for GU, fra 16.15 (Sak 3))

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Innstilling fra AU: Einy Langmoen velges til møteleder og Julie Ness velges til referent
Einy måtte gå tidlig, så Julie Ness ble valgt til møteleder og Torkil Vederhus valgt til referent
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Sakslisten og protokollen ble godkjent, sak 03 blir tatt først. Sak 05 ble ikke gjennomgått pga.
dårlig tid.
00c Melding av saker til eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.
00d Noe morsomt fra 
Vegard
og noe fra programmet fra 
Gerrit.
Verken Vegard eller Gerrit var tilstede så punktet utgikk.

01 Svensker i valgkampen
Vedtak: 
Vi inviterer svensker til valgkampen. Noen bør ha ansvar for å organisere det praktiske
rundt invitasjonen og finne på noe smart svenskene kan gjøre.

02 Valgkamplokale
Saken ble ettersendt.
Vedtak
: Styret utvidet budsjettrammen for leie med 10 000 til 60 000. Styret ønsker å leie
lokalet på St. Olavs Plass. Dersom eier ønsker en høyere leie, er ikke lokalene aktuelle.
Sekundært ønsker styret å leie Skippergata 33

03 Forhandlinger v/Lan
Lan orienterte om arbeidet med å forberede Oslo MDG på eventuelle forhandlinger etter valget.
Styret kom med innspill. Politisk utvalg kommer tilbake med vedtaksak basert på innspill til neste
styremøte. Harald tilbød en gjennomgang av politiske beslutningsprosesser i andre Oslopartier
på et senere styremøte.

04 Stillingsinstruks regionsekretær v/Carl
Vedtak
:
Ny stillingsinstruks for regionsekretær ble vedtatt som forelagt

06 Orienteringer
06a Orientering fra Bystyregruppa
Harald orienterte om arbeidet i bystyregruppa, med spesielt fokus på siste bystyremøte hvor
Ulven, plan for luftforurensing og mottak av flyktninger var store saker hvor MDG fikk markert
seg.
06b Orientering fra AU
Orientering sendt skriftlig.
06c Orientering fra økonomiansvarlig
Orientering ettersendes.
06d Orientering fra GU
GU er i eksamensmodus, med lite aktivitet.
06e Orientering fra GS
Skal ha diskusjonskveld med Pål Thygesen neste torsdag.
06f Orientering fra LLI
Skal møte fire nye kandidater som har lyst til å bidra og brainstorme om aktiviteter i valgkampen
som LLI kan bidra med.
06g Orientering fra Valgkampkoordinator
Orientering sendt skriftlig.
06h Orientering fra Regionsekretær
Har jobbet mye med rådgivning for Lan Marie Berg, og fulgt opp mediegruppa og filmgruppa
med Vegard. Har vært standin for Shoaib på boligdebatt og prøver å få til en boligdebatt på
Neuf til høsten.
06i Orientering fra Fundraiser
Hadde en nokså lang og og hjelpsom prat om næringslivspolitikk med Jens UlltveitMoe i dag
uten suksess. SMSstafetten har ikke kommet godt nok i gang, to har sendt ut. Skal sende ut
sms til alle medlemmer om å gi penger neste uke.

07 Eventuelt
Ingen saker meldt

