Referat styremøte 5
Tid: torsdag 23. april 17.00-19.45
Sted: Oslo Rådhus, vestre tårn
Tilstede: Torkil Vederhus,, Einy Langmoen, Truls Torgersen, Vegard Setrom, Sindre Fjelstad,
Sirin Hellvin Stav, Harald Nissen, Elsa Britt Enger, Stig Rygh Johannesen. Gerrit Mosebach
kom 17.10. Nikki Schei til fra 17 til 17:25. Julie Ness fra sak 02.

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Sirin Stav ble valgt som møteleder og Einy Langmoen valgt til referent
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
Saksliste og protokoll fra styremøte 4 ble godkjent.
00c Melding av saker til eventuelt
Einy meldte to saker til eventuelt. Sindre meldte en sak til eventuelt.
00d Noe morsomt fra Stig og noe fra programmet fra Torkil..
Ikke noe morsomt fra programmet eller noe morsomt ble gått igjennom, da hverken Stig eller
Torkil hadde fårr forberedt dette.
01. Ansettelse av valgkampkoordinator
Nikki Schei orienterte om prosessen. Det hadde vært 11 søkere. Han mente det var klokt å la
ansettelsen gå via et annet lokallag fordi det da er litt lengre avstand til søkerene.
Vedtak
: Styret ansetter Julie Ness som valgkampkoordinator
Tilleggsvedtak
: Harald skal skrive en klar stillingsinnstruks. Evalueringen av
Stortingsvalgkampen skal sees gjennom i forkant av dette. Stillingen skal ha et tydelig mandat
og ansvarsområde. Det er viktig å følge opp koordinator og passe på at hun ikke sliter seg ut.
Det ble diskutert om det er ønskelig med en valgkampgruppe så det er lettere for koordinator å
delegere.
Nikki tilbød tilsatt koordinator et kræsjkurs i ledelse.
02 Landsmøte: Generaldebatt
Vedtak: Oslo MDG støtter intensjonen i forslaget om en generaldebatt, men mener forslaget
kommer for tett på landsmøtet, og vil heller innføre det fra neste år.

03 Politisk utvalg v/Harald og Lan
Styret i MDG Oslo setter ned et politisk utvalg bestående av Lan Marie Nguyen Berg, Harald
Nissen og Hanna Marcussen. Utvalget skal bestå frem til valget. Dette skal være en operativ
gruppe som jobber tett mot en eventuell medierådgiver, og som orienterer styret jevnlig.

04 T-skjorter v/Stig
Vedtak: 
Basert på bestillinger fra lokallag kjøper Oslo MDG inn 300 tskjorter. Hvis man ser det
er for lite kan man etterbestille og det er relativt kort leveringstid

05 Mediestilling v/Carl og Torkil
Oslo MDG lyser ut en stilling som medierådgiver i 25% stilling i 4 måneder med sikte på
ansettelse så fort som mulig. Regionsekretær og valgkampkoordinator får ansvar for utlysing,
filtrering, intervjuer og innstilling til styret.

06 Orienteringer
06a Orientering fra Bystyregruppa
06b Orientering fra AU
06c Orientering fra økonomiansvarlig
06d Orientering fra GU
06e Orientering fra GS
06f Orientering fra LLI
06g Orientering fra Valgkampgruppa
06h Orientering fra Regionssekretær
06i Orientering fra Fundraiser
Orienteringene ble tatt til etterretning
06/05 Bedre politikk gjennom bedre årsmøter
Børge hadde forberedt en sak om årsmøte over to dager lagt til to helger. Saken ble utsatt inntil
videre pga tidspress.

07 Eventuelt
Sindre orienterte om paroler til 1. mai
Einy orienterte om tverrpolitisk markering 1. mai på Ekebergsletta med V, SP, R og SV
Einy orienterte om at Nordstrand lokallag har bestilt 5000 sykkelreflekser hvorav de vil gi bort en
del, og selge en del til de andre lokallagene.

