Tilstede:

Larsen, Reymert, Lyssand, Amundsen, Safavivard, Tynning Larsen, Salles
(til 18.20), Elvevold, Lund Arnem (fra 17:30) og Ane Fidjestøl (ref).

Forfall:

Escobar, Braathen og Sandvik.








Møte med Inga Marte – dette fikk vi ikke gjennomført, men det bør vi få til
senere en gang.
Så godt som alle lokallagene har gjort det som ble forventet av dem
Vi fikk ikke gjort alt vi hadde planlagt: Intervju og leserbrev, dette får vi bli
bedre på til neste gang
Responsen blant folk vi møtte på stand var god
Det møtte opp overraskende mange til Audun sin presentasjon, til tross
for et særdeles uegnet lokale med hensyn til beliggenhet / tilgjengelighet.
Veldig bra opplegg fra sentralt

Det har kommet inn 79 svar, mange har vist interesse for flere
politikkområder. Slik er det fordelt:
Kvinnepolitikk / Feminisme

13

17.1 %

Internasjonalt / Fred / Forsvar

21

27.6 %

Miljø og klima

12

15.8 %

Faglig politikk

17

22.4 %

Etnisk likestilling / Flyktninger

16

21.1 %

Kulturpolitikk

13

17.1 %

Utdanningspolitikk

20

26.3 %

Eldreomsorg, helse og barnevern (SVs byrådsområde)

15

19.7 %

Bolig og byutvikling

17

22.4 %

Andre

21

27.6 %

Taleliste:

Fidjestøl, Amundsen, Fidjestøl, Amundsen, Lund Anem, Larsen, Lund
Anem, Amundsen, Ingvild, Larsen, Fidjestøl, Lund Anem, Salles (replikk),
Larsen, Lund Arnem, Amundsen, Elvevold, Amundsen, Salles og Larsen.

Konklusjon: Viktig at vi responderer tydelig og med en gang. Alle trenger ikke å være
stående grupper med jevn aktivitet. For at noen av dem skal fungere må de
få konkrete bestillinger, slik at folk som ikke kan binde seg til et langvarig
engasjement kan være med. (En avgrensningsproblemstilling).
Det kan være hensiktsmessig å ta for oss gruppe for gruppe og se hvordan
vi skal behandle hver enkelt. Noen kan følge komiteinndelingen i bystyret,
men ikke alle.
På de store områdene bør vi ha stående grupper, med ledere og
kontaktpersoner. Det er sikker litt ulikt hva folk er interessert i å delta
med av tid og forpliktelser.
De som har meldt interesse for grupper vi allerede har, blir sluset videre
inn i disse:




Kvinnegruppa: Mari Lund Arnem.
Miljøgruppa: Ola Skålvik Elvevold.
Faglig nettverk: Thomas Sandvik.
De sovende gruppene blir forsøkt igangsatt på nytt:




Kultur: Erlend Tynning Larsen.
Etnisk likestilling / Flyktninger: Hvem kan ta ansvar her? Enten SVs
byrådsavdeling eller så kan eventuelt ELU tipses om disse resurspersonene.
Det opprettes nye grupper / nettverk på følgende områder:



SV sitt byrådsfelt-Eldre: Benjamin Larsen tar ansvar for at det opprettes et eget
eldreutvalg, sammen med Lyssand og Kolsrud.




SV sitt byrådsfelt-Barnevern: Olivia Salles.
Bolig og byutvikling: Ingvild Reymert, sammen med Trine Dønhaug og en del
andre.
Benjamin Larsen kommer tilbake med et forslag til hvem som skal ha
ansvar, og hvordan de ulike gruppene skal organiseres på neste
møte.

Taleliste:

Lund Arnem, Tynning Larsen, Larsen, Lyssand, Larsen, Amundsen,
Reymert, Larsen og Amundsen.











En orienteringssak om grupper og nettverk
Hvordan håndtere runde to av arbeidsprogrammet?? Åpent møte?
F. eks ved å arrangere et åpent møte for å forberede oss på de
diskusjonene vi vet kommer: AKS, heldagsskole, kulturskole
Status på budsjettet og evaluering av mediearbeidet
En kort statusrapport på lagenes tilstand.
Fysioterapiordningen / Statsbudsjettlekkasje /(VG-sak). Lyssand
og Safavivard skriver en sak.

Lund Arnem meldte en bekymring for lav aktivitet i Sagene SV.
Fylkesstyret diskuterte den siste Oslo-målingen på 5,9. Vi har en
stabil oppslutning, men bidrar ikke til et løft nasjonalt gjennom
Oslo-stemmene. Vi ligger stabilt på det dårligste valgresultatet i
historien. Den nasjonale målingen er bedre. MDG gjør det dårlig.

Møtet ble hevet kl. 20:00

