Referat styremøte 9
Tid:
Torsdag 18. juni, 17.0020.30
Sted: Valgkampkontoret
Tilstede: Viktor, Torkil, Einy, Sirin, Børge, Sindre, ElsaBritt, Vegard. Kristin Viko Rasmussen
(leder av valgkomiteen) var tilstede under behandling av sak 5.
Inviteres: Oslo GS

00 Formalia
00a Valg av møteleder og referent
Innstilling fra AU: Viktor velges til møteleder og Julie velges til referent
00b Godkjenning av saksliste og protokoll
00c Melding av saker til eventuelt
00d Noe morsomt fra 
Sindre
og noe fra programmet fra 
Torkil.

01 Revidering av budsjett v/Vegard
Forslag til revidert budsjett vedtatt uten endringer

02 Valgkampstrategi v/Julie
Endringsforslag:
1: Nytt mål under 2.1: Verve 500 nye medlemmer i Oslo
2: Ny målsetting under 2.2: Det skal være gøy å være frivillig i Oslo MDG
3: Opprydding av 4.1: Fjerne “politisk og kommunikativ ledelse”, legg til: “strategisk politisk
forum (topp 10)”, “politisk utvalg” og “Grønn Ungdom”
4: Fjerne 4.6 LLI og legge det inn under valgkampsekretariatet (4.3.3)
Alle endringsforslagene ble vedtatt i blokk og valgkampstrategien ble vedtatt med de
endringene som fremkom på møtet.

03 Roller i valgkampen v/Julie
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

04 
Framdriftsplan for kravliste og forhandlinger og møtekalender for
forankringsmøter v/Lan
●
●
●
●

Representantene som stiller på møtet har beslutningsmakt, med andre ord regnes et
simpelt flertall ut fra de tilstedeværende representantene.
Oslo MDG v/AU bes legge tilrette for en prosess der alle medlemmene av
representantskapet er klart før 1 september.
Oslo MDG tar fremdriftsplanen til orientering.
Representantskapet vedtar kravlista og ber politisk utvalg ta hensyn til det i det
videre arbeidet.

05 Samtale med Valgkomiteen
Styret og Kristin V. R. i valgkomiteen snakket om behov for nye styremedlemmer og
tilhørende prosess.

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

06 Orienteringer
06a Orientering fra Bystyregruppa
Harald var ikke tilstede så det ble ikke orientert fra Bystyregruppa.
06b Orientering fra AU
AU leverte skriftlig orientering.
06c Orientering fra økonomiansvarlig
Vegard hadde ikke mer å orientere om enn økonomisaken på møtet.
06d Orientering fra GU
Sindre orienterte muntlig om aktiviteten i GU
06e Orientering fra GS
Signe var ikke tilstede på møtet så det ble ikke orientert fra GS.
06f Orientering fra LLI
ElsaBritt orienterte fra LLI.
06g Orientering fra Valgkampkoordinator
Julie leverte skriftlig orientering, og orienterte muntlig om hva som har skjedd siden
sakspapirfristen.

07 Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

