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Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo. For å lykkes må Oslo MDG være en
åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget tre
hovedmålsettinger:

-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke medlemsdemokratiet, spre kunnskap
og skolere medlemmene i partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i
organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.

1. MEDLEMSSERVICE
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye og gamle medlemmer.
Lokallagene oppfordres til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen og at det brede laget av medlemmer
inkluderes i MDGs prosjekt for Oslo.
1.2 Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene ved å blant annet oppnevne
lokallagskontakter i styret. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til lokallagenes
medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante situasjoner.
Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene.

F10a: 1.2 Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene ved å blant annet oppnevne
lokallagskontakter i styret. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til lokallagenes
medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante situasjoner.
Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene.

F6: Erstatte delkapittel 1 og punktene 1.1, 4.1 og 4.2 i innstilt handlingsplanen med nytt delkapittel:
Opprinnelig punkt 1.2 flyttes til under "Organisasjonsbygging og drift".
____________________

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte og aktivisere nye og gamle medlemmer.
Lokallagene oppfordres til å utnevne en medlemsansvarlig, som skal sørge for at nye
medlemmer kontaktes og ønskes velkommen og at det brede laget av medlemmer inkluderes
i MDGs prosjekt for Oslo.
1.2 Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene ved å blant annet oppnevne
lokallagskontakter i styret. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til lokallagenes
medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante situasjoner.
Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene.
1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir god faglig og politisk skolering.
Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig å
skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. Lokallagene
oppfordres å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes, ønskes
velkommen og inviteres til kommende arrangementer både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene
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har samtidig ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og
politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer, særlig de mest profilerte, har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye
medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter.
1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo-politikk.

2. ORGANISASJONSBYGGING OG DRIFT
2.1 Fylkeslaget skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi, medlemsmøter,
skolering mv.
2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, fylkeslag,
F12 bystyregruppa/byråd, og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten
mellom Oslolaget og MDG nasjonalt
F8: 2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag,
fylkeslag og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom
Oslolaget og MDG nasjonalt
2.3 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til valgkampen i
2019. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
2.4 Fylkesstyret har ansvaret for gjennomføring av representantskapet i henhold til
vedtektene, og skal sikre at kvaliteten på møtene og deltagelsen er høy.
F8: Fylkesstyret har ansvaret for gjennomføring av representantskapet i henhold til
vedtektene, og skal sikre at kvaliteten på møtene og deltagelsen er høy.
2.5 Fylkesstyret skal ved konstituering vedta en egen styreinstruks. Denne skal også omfatte
organisasjons-, personal- og lederoppgaver.
2.6 Fylkesstyret bør sørge for at alle med lederansvar har tilbud om en mentor. Styret bør
vurdere en felles ledersamling for Oslo MDG.
F2 Nytt punkt: Oslo MDG skal være en pådriver for fortsatt sammenblanding av MDG og MGP ved å
stille opp i neste MGP.

F6: Fylkesstyret skal ha god dialog med lokallagene ved å blant annet oppnevne
lokallagskontakter i styret. Fylkesstyret skal gi relevante bidrag til lokallagenes
medlemsaktivitet og bidra med utvikling av kunnskap og håndtering av uvante situasjoner.
Fylkesstyret har hovedansvaret for kontakten med lokallagene.

F10a:
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2.1 Fylkeslaget skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi, medlemsmøter,
skolering mv.
2.2 Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, fylkeslag
og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom Oslolaget og
MDG nasjonalt
2.3 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til valgkampen i
2019. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
2.4 Fylkesstyret har ansvaret for gjennomføring av representantskapet i henhold til
vedtektene, og skal sikre at kvaliteten på møtene og deltagelsen er høy.
2.5 Fylkesstyret skal ved konstituering vedta en egen styreinstruks. Denne skal også omfatte
organisasjons-, personal- og lederoppgaver.
2.6 Fylkesstyret bør sørge for at alle med lederansvar har tilbud om en mentor. Styret bør
vurdere en felles ledersamling for Oslo MDG.
X. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med ansvarlig drift og opprustning av
fylkeslaget og lokallagene.
X.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til lokalvalget. Det
skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
X.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som skal sørge for god dialog og
oppfølglig av lokallagsstyrene.
X.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og medlemsmøter.
X.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for lokallagslederne og andre med lederansvar
etter årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en mentor.
X.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo MDG.

_____________________________________

F10b (dersom F8 faller):
Dersom forslaget om å lage nytt delkapittel "Partidemokrati og internkommunikasjon" ikke vedtas, skal
det i tillegg legges til disse punktene:
X.6 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og
skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for
gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å
etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
X.7 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og
ungdomspartiet.
(Dette forslaget må derfor voteres over etter overnevnte forslag)
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3. FORBEREDELSER TIL VALGKAMP
3.1 Fylkesstyret skal ta ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019. Styret
orienterer representantskapet muntlig i løpet av året.
F9

3. FORBEREDELSER TIL VALGKAMP
3.1 Fylkesstyret skal ta ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019. Styret
orienterer representantskapet muntlig i løpet av året.
X.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det langsiktige strategiske arbeidet er
allerede i gang. Dette arbeidet er det viktig at fylkesstyret er med på.
X.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på rådhuset ansvar for strategiske
forberedelser til valgkampen i 2019.
X.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir involvert i planleggingen av
valgkampen.
X.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle bydelene

4. ENGASJEMENT OG POLITISK AKTIVITET
F6: 4.1 Fylkesstyret skal besøke lokallagsstyrene og lokallags medlemsmøter for å sikre god

dialog og for å bidra til engasjement for MDGs prosjekt i Oslo.
4.2 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige åpne møter, fagkvelder eller
introduksjonskvelder. Det skal tilrettelegges for åpen debatt.

4.1 Fylkesstyret skal besøke lokallagsstyrene og lokallags medlemsmøter for å sikre god
dialog og for å bidra til engasjement for MDGs prosjekt i Oslo.
4.2 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige åpne møter, fagkvelder eller
introduksjonskvelder. Det skal tilrettelegges for åpen debatt.
4.3 Fylkesstyret har ansvaret for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev og tilstedeværelse på
sosiale medier.
F8/F11:4.3 Fylkesstyret har ansvaret for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev og tilstedeværelse
på sosiale medier.
4.4 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid
med stortingsgruppa, rådhuspolitikerne og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver.
F11: 4.4 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i
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samarbeid med stortingsgruppa, rådhuspolitikerne og fylkeslagets
kommunikasjonsrådgiver.
4.5 Fylkesstyret skal oppnevne en eller flere representanter som skal følge opp og orientere
fylkesstyret om det pågående arbeidet på nasjonalt nivå (stortinget, SST, LS, etc)
4.6 Fylkesstyret skal opprette en forslagsbank hvor lokallagene kan legge inn forslag som har
blitt fremmet i bydelsutvalgene, for at lokalpolitikerne skal kunne holde seg oppdatert om
hva som foregår i de andre bydelene og hente inspirasjon fra hverandre.
4.7 Fylkesstyret skal bidra til at folkevalgte får støtte til å forvalte MDGs politikk på en god
måte i bydelsutvalg og på rådhuset.
F8: 4.7 Fylkesstyret skal bidra til at folkevalgte får støtte til å forvalte MDGs politikk på en god
måte i bydelsutvalg og på rådhuset.
F1 Nytt punkt 4.8 Fylkesstyret skal lansere Oslo MDGs sanghefte på sommerfesten 22.juni. Det skal
inneholde passende sanger med besifring som gir god stemning og oppfordrer til allsang, iblandet
oversikt over Oslo MDGs kjernepolitikk, hovedgjennomslag i byråd og liste med Oslo MDGs møter og
aktiviteter i sommeroslo. Den skal ha grafisk oversikt over de mest brukte grepene for gitar og ukulele.
F3 Fylkesstyret skal ta frem illustrasjoner over de politiske prosessene på rådhuset, som på en
lettfattelig måte inkluderer de viktigste organene og deres sammenheng. Det skal inkluderes hvor og
når lokallagene kan påvirke på en god måte.

F11
X. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er det svært viktig å kommunisere
Oslo MDGs politikk og gjennomslag.
X.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og sosiale medier.
X.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid

F7: X.Verving
For å vinne valget er det viktig å få flere med på laget. Derfor må fylkeslaget, i samarbeid med
lokallagene, sørge for jevnlig verveaktivitet.
X.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram mot valget. Strategien skal inneholde
en plan for målretta verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike aldre, av ulike
kjønn og fra ulike miljøer.
F8: X.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god
kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.
X.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal
sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen
av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe
kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
X.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa
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og Oslos stortingsrepresentant.
X.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og
ungdomspartiet.
X.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget.
X.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.
X.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre viktige
hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
X.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en god måte i
bydelsutvalg og på Rådhuset.
X.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får et tilbud om
dette.
X.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å kunne følge
med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.

F4 (foreslått
trukket av
forslagsstiller)
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Helhetlig endringsforslag til handlingsplanen:
Handlingsplan
Handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019
Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo.
For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og
mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget
tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget
2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke
medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i
partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i
organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.
1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir
god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig
og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig
å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks
etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en
medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes,
ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer
både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig
ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og
inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye
medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter.
Fylkesstyret og de mest profilerte medlemmene våre har et særlig
ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller
medlemmer de ikke kjenner fra før.
1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige
medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og
medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslopolitikk.
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2.Verving
For å vinne valget er det viktig å få flere med på laget. Derfor må
fylkeslaget, i samarbeid med lokallagene, sørge for jevnlig
verveaktivitet.
2.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram
mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta
verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike
aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.
3.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og
lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i
organisasjonen.
3.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å
diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av
grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for
gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen
er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant
delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
3.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for
fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos
stortingsrepresentant.
3.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag,
rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
3.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid
i fylkeslaget.
3.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til
medlemmene.
3.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende
medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i
internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
3.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan
forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på
Rådhuset.
3.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i
organisasjonen får et tilbud om dette.
3.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer
kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget
og lokallagene.
4.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det
langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet
er det viktig at fylkesstyret er med på.
4.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på
rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i
2019.
4.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir
involvert i planleggingen av valgkampen.
4.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle
bydelene.
5. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med
ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.
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5.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare
opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle
inn midler fra nye kilder.
5.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som
skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
5.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift,
økonomi og medlemsmøter.
5.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for
lokallagslederne og andre med lederansvar etter
årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en
mentor.
5.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo
MDG.
6. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er
det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og
gjennomslag.
6.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og
sosiale medier.
6.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i
media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på
Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver.
F13
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"Helhetlig endringsforslag til handlingsplanen:
Handlingsplan
Handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019
Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo.
For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og
mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget
tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget
2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke
medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i
partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i
organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.
1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir
god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig
og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig
å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.
1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks
etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en
medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes,
ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer
både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig
ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og
inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer, særlig de mest profilerte, har ansvar for å ta
godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere
på medlemsmøter. Fylkesstyret og de mest profilerte
medlemmene våre har et særlig ansvar for å ta kontakt med og
hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før.
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1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige
medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og
medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslopolitikk.
2.Verving
For å vinne valget er det viktig med en langsiktig strategi for å få
flere med på laget.
2.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram
mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta
verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike
aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.
3.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og
lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i
organisasjonen.
3.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å
diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av
grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for
gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen
er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant
delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
3.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for
fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos
stortingsrepresentant.
3.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag,
rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
3.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid
i fylkeslaget.
3.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til
medlemmene.
3.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende
medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i
internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
3.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan
forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på
Rådhuset.
3.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i
organisasjonen får et tilbud om dette.
3.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer
kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget
og lokallagene.
4.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det
langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet
skal ledes av fylkesstyret.
4.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på
rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i
2019.
4.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir
involvert i planleggingen av valgkampen.
4.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle
bydelene.
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5. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med
ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.
5.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare
opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle
inn midler fra nye kilder.
5.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som
skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
5.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift,
økonomi og medlemsmøter.
5.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for
lokallagslederne og andre med lederansvar etter
årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en
mentor.
5.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo
MDG.
6. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er
det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og
gjennomslag.
6.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og
sosiale medier.
6.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i
media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på
Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver. "
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