Årsplan 2019
Valgkamp
Vi anbefaler at en valgkampgruppe utnevnes så fort som mulig. Denne bør bestå av
styremedlemmer med veldig god kapasitet generelt, og fra juni-september spesielt. Vi
foreslår at leder og resten av gruppa utvikler en valgkampstrategi så kjapt som mulig. Gjerne
med flere forslag til saker å komme på med og en godt utviklet mediestrategi, da det blir
vanskeligere og vanskeligere å få ting på trykk i mediene når valgkampen nærmer seg. En
aksjonsansvarlig anbefales. Medie- og medlemsansvarlig bør ha god kapasitet! Gode
utgangspunkt for nye planer fra forhenværende år finnes på fellesområdene på gdisk.

Lokallagsarbeid
Verving av nye medlemmer må ha høy prioritet. Styret vil utnevne en medlemsansvarlig i
styret, og enes om gode rutiner for å ta imot og aktivisere nye. Denne bør også være var på
at det kan bli en tøff valgkamp og informere nye medlemmer og aktive dertil.

Styrearbeid
MDG St. Hanshaugen vil avholde styremøter som samordnes med møtene i Politisk Gruppe.
Frekvensen bli ca èn gang i måneden. Dette sikrer god kommunikasjon og bra konsultasjon
om løpende politisk arbeid. Det er ønskelig at det nye styret setter av så mye tid som mulig
for valgkampen i 2019.

Skolering
Vi vil bruke midler på å sende folk til skolering som blir tilbudt gjennom året. Deltagelse på
møter som er utviklende for våre representanter, ser vi også som viktig, og vil oppfordre og
støtte slik deltagelse. Dette blir spesielt viktig i et valgkampår.

Synlighet
Vi vil delta i arrangement og fora der vi kan profilere oss. Dette følges opp med et bra og
oppdatert nettsted. Det er vår ambisjon å publisere nyheter om eget politisk virke også på
nettstedet, i samme takt som på FB. Vi ønsker også å tilby styremedlemmer og aktive
medlemmer mange muligheter for å bidra på korte og avgrensende oppdrag og gjøremål for
å sikre synlighet og aktivitet. En skolering på videopresentasjoner bør etterstrebes.

Kalender for 2019
Januar
Årsmøte
Februar
Konstituering
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Valgkampgruppe opprettes
Planlegging av årets aktiviteter/opplegg
Mars
Styremøte
Valgkampgruppemøte
April
Styremøte
Medlemsmøte/profilering
Mai
Styremøte
Delta i 1. maitog
Sykkelverksted og grønn grilling
Juni
Styremøte
Verdens miljødag 5. juni
Pride
Stort medlemsarrangement (vi har penger!)
Juli
Ferie
August
Valgkampen er i gang!
Styremøte
Valgkampgruppemøte
Stort medlemsarrangement (vi har penger!)
September
Styremøte
Valgkampgruppemøte
Oktober
Styremøte
Valgkampgruppemøte (evaluering skrives)
Medlemsmøte (aktivere nye medlemmer, valgkampdebriefing)
Valgkomiteen setter i gang arbeidet
November
Styremøte
Global Climate March 29. november
Desember
Juleavslutning
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