PROTOKOLL
Dato: 10.01.2022
Hvor: Zoom
Tilstede: Mina Weydahl, Arild Hermstad, Andreas Moksnes, Geir Storli Jensen, Bjørn
Fesche, Finn Ørstavik, Gro Herredsvela Rørvik, Herman Søndenaa, Karen Contreras
Lisperguer, Åshild Herredsvela, Glenn Slotte, Elsa-Britt Enger, Lisa Kirkengen, Andre
Sevenius Nilsen, Sindre Buchanan, Ingvill Skau Jensen, Morten Iversen, Einar Hagness,
Levi Kasamba, Børge Roum, Ulrike Zamudio-Tveterås, Juni Berg-Nielsen, Julie Ness
Møtet startet 18.00 og varte til 20.30.

1 HILSEN FRA ARILD
Arild hilste til lokallaget og orienterte om viktige hendelser i partiet det siste året og i tiden
framover.

2 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, VALG AV
ORDSTYRER, REFERENT OG PERSONER SOM
SIGNERER PROTOKOLLEN
Geir Storli Jensen ble valgt til ordstyrer.
Andreas Moksnes ble valgt til referent.
Morten Iversen og Levi Kasamba ble valgt som protokollunderskrivere.
Innkallingen ble godkjent.

3 GODKJENNING AV ÅRSMELDING
Årsmeldingen finner du her.
Mina Weydahl presenterte.
Geir Storli Jensen orienterte om hva som har skjedd i lokalpolitikken i 2021 og hvem som
har verv for MDG Grünerløkka i bydelen.
Elsa-Britt Enger spurte hva styret tenker om evaluering av valgkampen. Mina Weydahl ga
noen kommentarer til dette. Evalueringen fra Oslo MDG sentralt er lagt ved i e-post.
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.

4 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2021
Regnskapet finner du her.
Bjørn Fesche la fram regnskapet. Eneste bemerkelsesverdige punkt var en justering mellom
kontoposter.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

5 BUDSJETT FOR 2022
Budsjettet for 2022 finner du her.
Bjørn Fesche la fram budsjettet.
Karen spurte om hvorfor markedsføring ikke er en større post. Bjørn svarte at signaler fra
sentralt er at lokallag ikke skal bruke mye penger på dette utover arrangementer.
Karen foreslo også at man kan dele lisens, med sentralt eller en person som har tilgang. Nytt
styre oppfordres til å følge opp denne ideen.
Børge spurte om nødvendigheten av betalt Zoom-abonnement. Mina svarte at det blant
annet er ubegrenset tid på møter.
Einar spurte om leiekostnader for medlemsmøte på Brygg, og om dette bør være en egen
post. Han sa også at lokallaget bør ha flere slike fysiske møter med leie av lokaler, der man
kan diskutere politikk og bli kjent. Oppfordrer til at vi bør søke om økte midler til en satsing
på dette. Bjørn svarte at vi betalte 2500 i leie, som vi delte med medarrangør MDG Gamle
Oslo. Opplyste også at dette ikke kom med på regnskapet for 2021 fordi vi ikke har fått
faktura. Bjørn opplyste at Zoom faller under posten Møtevirksomhet (7700). Mina
kommenterte at det var vanskelig å finne billigere lokaler. Nytt styre oppfordres til å prøve å
opprette kontakt med Deichman Grünerløkka om gratis bruk av deres lokaler.
Ulrike spurte om hvor tydelig begrunnelse man må ha for å søke om økte midler. Herman
svarte at det er første år med ordningen og vi vet ikke hvordan året blir. Det skal være
lavterskel å søke, og det er ikke noe bestemt tak for hvor mye man kan søke på.
Elsa-Britt kommenterte at vi kan tenke alternativt om møter, for eksempel utendørs.
Oppfordring fra flere hold om å søke flere midler ved behov og løpende vurdere
budsjettpostene.
Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

6 ORIENTERING FRA NOMINASJONSKOMITEEN
Børge Roum orienterte om nominasjonskomiteens arbeid med å finne kandidater til
lokalvalget i 2023. 1.mars er fristen for å komme med forslag til kandidater til toppen av
lista. Etter det kan man fortsatt foreslå kandidater til lavere plasser. I april blir det
høringsrunde.
Mina kommenterte at det i utgangspunktet går an å nominere hvem som helst, og det kan
være hyggelig å foreslå folk man tror er egnet for MDG.
Innspill kan sendes her: https://oslo.mdg.no/nyhet/innspill-til-nominasjonskomiteen/

7 ORIENTERING FRA PROGRAMKOMITEEN + WORKSHOP
Julie Ness presenterte valgkomiteen og arbeidet med arbeidsprogram inn mot valget i 2023.
Programkomiteen ønsker så mange innspill som mulig!
Frist innspill til førsteutkast er 20. mars. Førsteutkastet skal være klart tidlig mai 2022 og
kommer på høring fram til september. Det skal vedtas endelig i mars 2023.
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Oppfordrer til å sette ned en egen programkomite for Grünerløkka så snart som mulig.
Deltakerne ble delt inn i grupper. Hver gruppe fortalte kort om sine forslag til tiltak.
Børge Roum spurte hvordan programkomiteen vurderer dagens program og reaksjoner vi
har fått på det. Julie tar det til etterretning og skal følge det opp i komiteen.

8 RESOLUSJONER / INNKOMNE SAKER
Det var ingen innkomne saker.

9 VALG AV NYTT STYRE 2022
André Nilsen presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre. Innstillingen ble ikke sendt
ut med innkallingen. Valgkomiteen har bestått av André Nilsen, Karen Lisperguer og Kyrre.
Valgkomiteens forslag til nytt styre:
Leder
Nestledere
Kasserer

Gro Herredsvela Rørvik
Andreas Moksnes, Ulrike Zamudio-Tveterås
Glenn Slotte

Øvrige styremedlemmer
Nima Kristoffer Parmian
Margit Martinsen
Levi Kasamba
Karin Lisa Kirkengen
Rannveig Nitter
Varaer:
Finn Ørstavik
Geir Storli Jensen
Ingen andre styrekandidater ble foreslått.
Vedtak: Det nye styret ble vedtatt ved akklamasjon.

10 VALG AV VALGKOMITÉ
Fra vedtektene:
“c) Årsmøtet velger en valgkomité på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan
ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokal/fylkeslaget har over 20 medlemmer.
Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.”
Vedtak: Som i 2021 gir årsmøtet styret fullmakt til å vedta valgkomité.

11 EVENTUELT
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Mina Weydahl avsluttet møtet.

SIGNATURER

_______________________
Morten Iversen

_______________________
Levi Kasamaba Katambayi
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