Saksliste styremøte 8-1516
Tid: Torsdag 4 juni, 17.1320.13
Sted: Rådhuset
Forfall: Julie Ness, Harald Nissen, Viktor Gjengaar (vara), Solveig Arnesen (vara), Signe Bakke
Johannessen (GS)
Tilstede: Torkil Vederhus, Sirin Hellvin Stav, Einy Langmoen, Vegard Setrom, Sindre Fjeldstad,
ElsaBritt Enger, Stig E. RyghJohansen, Leif Ingholm (fram til og med sak 2), Børge Roum (fra
sak 2 17.40)

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Sindre valgt til møteleder og Torkil valgt til referent.
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Saksliste godkjent med ny sak 10 om LO. Protokoll godkjent.
00c Melding av saker til eventuelt
● Team til neste Eldoradorunde (meldt opp av Einy)
● Status på bestilling av trykksaker (Meldt opp av Stig)
00d Noe morsomt fra 
Einy
og noe fra programmet som personen synes er viktig fra 
Sirin.
Einy fortalte om mantisreka, Sirin fortalte om eventyrlekeplasser og den barnevennlige byen.

02 LS-sak: 20/201516 Resolusjonsforslag for Nittedalslinje (Sirin)
Leif Ingholm ga styret en introduksjon til saken.
Vedtak
: Oslo MDG støtter bare jernbaneutbygging over Kroksund, ikke veiutbygging. Vi støtter
og formuleringen:
“MDG ber Stortinget holde fast ved Norges internasjonale ansvar vedr. Ramsar
konvensjonen
for et fortsatt vern av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem som står på Ramsars liste over
vernede områder. Anmodningen baserer seg også på § 112 i Grunnloven, og vi ber regjeringen
respektere lovfestede vedtak som omfatter naturreservater.”
Oslo MDG støtter ikke formuleringen:
“2. MDG går inn for en ny utredning av Nittedalslinjen. Det er en dobbeltspors jernbanetrase fra
Hønefoss til Jevnaker, derfra i ny tunnel til Grua som kobles på en Gjøvikbane som rustes
parallelt opp til en tospors bane inn til Oslo. Det må stilles strenge krav til jordvern for
trasevalget særlig når det gjelder områder i Nittedal. Først når konsekvensene er utredet, bør
det endelige valget mellom Åsalinjen og Nittedalslinjen tas.”
Oslo MDG mener det uansett vil være behov for å bygge Nittedalslinjen og at vi derfor ikke
trenger utredning.

01 LS-sak: 07/201516 Sentralstyrets forhold til Landsstyret - V
Vedtak: 
Oslo MDG fremmer følgende endringsforslag til forslag til vedtak:
“Landstyret ønsker å styrke samarbeidet med SST. Derfor vil Landstyret at hele SST møter fast
på LS og deltar i debatten på lik linje med delegatene”.

03 LS-sak: Økonomi
Vedtak: 
Oslo MDG støtter revidering av budsjett, men krever en tydelig oversikt over hvor
underskuddet skal hentes fra og en tydelig begrunnelse på hvorfor underskuddet har vokst så
stort.

04 LS-sak: Generaldebatt
Vedtak: 
Oslo MDGs innlegg i generaldebatten skal handle om den politiske situasjonen i Oslo
og dens viktighet i nasjonal sammenheng.

05 Stillingsutlysning: Frivilligkoordinator (ettersendes)
Oslo MDG lyser ut jobben som frivilligkoordinator, som en 50% stilling over 2 måneder. Oslo
MDG setter ned et ansettelsesutvalg som består av Valgkampkoordinator Julie Ness og Pål
Thygesen og en lokallagsrepresentant. Ansettelsesutvalget utarbeider en mildere
stillingsinstruks som bl.a. ikke legger like stor vekt på ledererfaring, med sikte på å få flest mulig
til å stille.

06 Politireform
Oslo MDG tar ikke stilling i saken om politireform, vi mener forebygging er det viktigste hensyn,
men klarer ikke se hvilket alternativ som gir politiet best mulighet og evne til forebygging.

07 Arbeidsoppgaver
Vi gikk igjennom arbeidsoppgavene i
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10OyAhKMfkXXF9a0z_OXCMmb4zjq0N82VSfVIKNHX
aIA/edit#gid=0
og oppdaterte oss på status.

08 Orienteringer
08a Orientering fra Bystyregruppa
08b Orientering fra AU

08c Orientering fra økonomiansvarlig
08d Orientering fra GU
08e Orientering fra GS
08f Orientering fra LLI
LLI har hatt spesielt fokus på Nordre Aker og vært i kontakt med Ullern i det siste.
08g Orientering fra Valgkampkoordinator

08h Orientering fra Fundraiser
Stig orienterte om tre kampanjer han har lagt opp på bidra.no og status på smskampanjen.

09 Eventuelt
09a Team til neste Eldoradorunde (meldt opp av Einy)
Saken ble kjapt diskutert. Valgkampansvarlig har fullmakt til å organisere neste Eldoradorunde.
09b Status på bestilling av trykksaker (Meldt opp av Stig)
Stig etterspurte status på bestilling av trykksaker.

10 Om LO skal anbefale MDG i valgkampen i Oslo
Vedtak: 
Fordi parolen er så tydelig på at LO går for et nytt flertall i Oslo, ønsker vi ikke at LO
skal anbefale oss.

