Referat styremøte 10
Tid:
Torsdag 9 juli, 17.00
Sted: Hausmannsgate 19
Tilstede: ElsaBritt, Torkil, Viktor, Sindre, Vegard, Julie, Monica Kvåle (tilstede på sak 01),
Einy, Eivind Trædal (tilstede på sak 03).
Inviteres: Oslo GS

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Innstilling fra AU: Einy velges til møteleder og Børge velges til referent.
Børge er ikke tilstede. Einy ble valgt til møteleder og Julie som referent.
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Sindre ønsker at det kommer en protokolltilførsel på hva tema for samtalen med
Valgkomiteen var. Dette ble støttet av styret.
00c Melding av saker til eventuelt
00d Noe morsomt fra 
Børge
og noe fra programmet fra 
ElsaBritt.

01 Ansettelse av frivilligkoordinator v/Julie
Oslo MDG tilbyr Mari Amdahl Heglum jobben som frivilligansvarlig. Dersom Mari takker nei
tilbys stillingen til Ingrid Ophaug Dahl. Dersom Ingrid takker nei lyses stillingen ut på nytt.

02 Medierådgiver v/Carl
Magne Klann ansettes i 25 % stilling fra 27.7. (tidligst mulige starttidspunkt) til og med 15.9.
Styret mener at stillinger prinsippielt bør lyses ut. Styret tar kritikk på at
planleggingsprosessen rundt denne stillingen var for dårlig, slik at stillingen ikke ble lyst ut.

03 Kommunikasjonsstrategi v/Eivind Trædal
Endringsforslag:
Strategiske kommunikasjonsmål.
1. Legge til “lokaldemokrati” i pkt 5
2. Endre rekkefølge på punkt 4 og 5
3. Endre (opprinnelig) punkt 4 til: 
Vise at vi har en helhetlig politikk for Oslo, og er
kunnskapsbaserte og saklige, for å motvirke negative stempler som “ensaksparti” og
“protestparti”.
Målgruppe:
1. Endre første del av setningen under hovedmål
2. Stryke “
Samtidig ønsker vi styrke våre positive relasjoner til media og andre
meningsbærere (bloggere, kjendiser, og så videre), som viktige talerør.”
Hovedbudskap:
1. endre rekkefølgen på punktene
2. Skrive om nytt punkt 2: “Vi vil omstille Oslo til en klimavennelig og grønn by, med økt
livskvalitet.

3. Stryke hele avsnittet om hovedbudskap.
Fortellingen om oss:
1. Endre “fremadstormende” til “på vei opp, og er”
2. Stryke “ der som andre partier underkommunisere”
Valg av saker:
1. Nytt punkt 4: “Er et grasrotparti, som er opptatt av demokratisk deltakelse og
medvirkning, og vil styrke lokaldemokratiet i byen, altså bydelene. Vil vil styrke
nærmiljøet i byen.”
a. Endre tilhørende grafikk
2. Endre ansvarlig dersom vi blir utsatt for kritikk til at det er Carl som har det ansvaret
Hvordan det sies:
1. Legge til: “Vi følger vanlige saklighetsnormer i all kommunikasjon, vi diskuterer sak
ikke person
Ordvalg:
1. Skrive om brødteksten til: Ordvalg kan forme måten folk forstår politikk på. For
eksempel har floskler som “Bestemor på anbud”, “naturgass”, “borgerlig kaos”,
“skattetrykk” blitt er alle beskrivelser som har festet seg og farget folks forståelse av
politikk. Vi må ta høyde for betydningen av retorikk i politikken også styre hvilke ord
som brukes for å beskrive oss og vår politikk.”
2. Tillegg til retorikklista.
Styret vedtok strategien med de endringer som fremkom på møtet, med untak av “
Strategi
for toppkandidater” 
som utsettes til neste møte, og sendes til politisk utvalg
.

04 Forhandlinger etter valget v/Lan
Utsettes til neste møte

05 Rapport fundraising v/Stig
Utsettes til neste møte

06 Orienteringer
06a Orientering fra Bystyregruppa
Bystyregruppa har ferie.
06b Orientering fra Leder
Leder har levert skriftlig orientering. Torkil kommer tilbake med sak i oktober om
regionssekretær.
06c Orientering fra økonomiansvarlig
Vegard ettersender økonomiorientering. Gledelig nyhet fra Skatteetaten i dag at vi ikke
trenger å betale moms.
06d Orientering fra GU
Gjennomførte Pride med glans.
06e Orientering fra GS

06f Orientering fra LLI
06g Orientering fra Valgkampkoordinator
Valgkampkoordinator har levert skriftlig orientering.
06h Orientering fra Regionssekretær

07 Eventuelt
●
●

Materiell
Tips til deg som sakl stå på stand

