ÅRSMELDING
1. Årsmøte 2019
Årsmøte 2019 ble avholdt 9 januar 2020 med 23 medlemmer til stede, med orientering fra
finansbyråd Einar Wilhelmsen.

2. Styremøter
Styret som ble valgt på årsmøte 2019 besto av 10 medlemmer: Mina Weydahl, Geir Storli
Jensen, Bjørn Fesche, Geir M Økland, Rannveig Nitter, Juni Berg-Nielsen, Nora Thommesen,
Marion Gardette Thor Mikkel Nordahl og Morten Iversen.
Styret har møttes 11 ganger i 2020, og har vært representert på alle andre aktiviteter i 2020.
De viktigste sakene har vært å bidra med innspill til partiprogrammet til MDG, bidra til
nominasjonsprosessen for Stortingskandidater, hvor vi blant annet holdt digitalt møte for
medlemmene for å bli kjent med kandidatene, planlegging av frivilligaktivteter som også
passer i lys av koronapandemien, samt deltakelse i representantskapsmøter, årsmøte og
landsmøte for MDG.

Fra venstre: Mina Weydahl, Geir Økland, Thor Mikkel Nordahl, Nora Thommesen, Geir Storli Jensen, Morten Iversen,
Rannveig Nitter, Marion Gardette og Bjørn Fesche.

3 Aktivitet og utvikling i medlemsmassen
Vekst i medlemstallet

Det var stor vekst i medlemsmassen i lokalvalgsåret 2019, opp 42% fra 2018. Lokallaget
hadde satt seg mål om å nå 500 medlemmer i 2020, det viste seg å være for ambisiøst. I
tillegg til at 2020 var et mellomvalgsår var det også et år med mange koronarestriksjoner
som begrenset aktiviteten. Vi er derfor fornøyde for at vi tross alt har hatt en moderat, men
positiv vekst i antall medlemmer, opp 4% fra 2019.

1.2 Vekst i frivillige og og følgere i sosiale media
Medlemmer av gruppa «Aktive i
Grünerløkka MDG» på Facebook har
vokst med 22% i 2020.

Antall følgere Miljøpartiet de Grønne
Grünerøkka på Facebook har vokst
med 13% i 2020.

Grunerløkka MDG
har også en
Instagramkonto som
i dag har 288
følgere.

I tillegg til mange følgere på sosiale media har Grünerløkka MDG 130 frivillige registrert i
Supporterbase.

2 ARRANGEMENT OG AKTIVITETER
Til tross for koronarestriksjoner har lokallaget klart å få med
seg mange frivillige på aksjoner og medlemsmøter, blant
annet:
● Sosiale samlinger for frivillige i mars og september
● Sykkelaksjon 3 juni
● Dørbankaksjon i mars
● Postkortaksjoner i juni og september
● Og masse online arrangementer – digital julequiz,
digitalt medlemsmøte, nominasjonsmøte og
telefonsamtaler og velkomstsamtaler til nye
medlemmer og frivillige

