Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-03-03

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte
Snart är det dags för årsmöte. Det här nyhetsbrevet innehåller en påminnelse om det och även
information om ett yrkandestopp som medlemsmötet har beslutat om, gällande propositionen
om stadgetillägg. På måndag ska handlingarna till årsmötet finnas tillgängliga på
medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote. Inom kort får vi även besök av två
statsråd, Gustav Fridolin 15 mars och Peter Eriksson 22 mars. Dessa dagar är medlemmar och
andra intresserade varmt välkomna till Bar Grön.
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22 mars: Bar Grön med Peter Eriksson
23 mars: Ångestloppet
25 mars: Earth Hour
Fikakvällar
Mötesprogram för våren
Nominera till uppdrag
Politiska uppdrag
Miljöpartister i Svenska kyrkan behöver kandidater
Rådhuskansliet informerar
Rekrytering av ny kanslichef
Alla medlemmar är välkomna på förtroenderåd
Följ Miljöpartiet i Örebro kommun på fler sätt

Påminnelse: årsmöte 13 mars
Mer information finns på medlemswebben, o
 rebro.medlem.mp.se/medlemsmote. Där finns
även propositionen om normalstadgar med tillägg och ett diskussionsunderlag om
nomineringsreglerna inför kommunvalet 2018.

Yrkandestopp 10 mars om stadgeövergången
Medlemsmötet i måndags bestämde att yrkanden om stadgarna ska lämnas till styrelsen
senast 10 mars för att kunna lyftas vid årsmötet. Styrelsen föreslår ett litet antal ändringar som
redovisades vid medlemsmötet. Styrelsens proposition är nästan helt färdig och finns på
medlemswebben: http://orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
Skicka eventuella ändringsförslag till jesper.raftegard@mp.se och senast 10 mars. För ett
effektivt möte ber vi alla som vill föreslå ändringar att skicka dem så snart som möjligt. Efter
yrkandestoppet 10 mars kommer ett kompendium med alla inkomna förslag att publiceras på
medlemswebben.
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15 mars: Bar Grön med Gustav Fridolin
Välkommen till Bar Grön på Rosengrens Skafferi (Engelbrektsgatan 3, Örebro) onsdag 15
mars. Ta chansen att träffa utbildningsministern och språkröret Gustav Fridolin och ställ
frågor om klimat, utbildning och annat. Temat för kvällen är: En bättre värld är möjlig! –
vägen till ett fossilfritt föregångsland.
Vi öppnar dörrarna 17.30 och serveringen är öppen för fika och enklare mat.
Vi avslutar kvällen med musik av Niclas Ekholm!
Evenemanget teckenspråkstolkas. Varmt välkommen!
Läs mer: https://www.facebook.com/events/599644423576886/

22 mars: Bar Grön med Peter Eriksson
22 mars gästas vi av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Även denna gång
håller vi till på Rosengrens Skafferi. Ta chansen att träffa statsrådet och diskutera
bostadspolitik och digitalisering.
Vi öppnar dörrarna 16.30 och serveringen är öppen för fika och enklare mat.
Evenemanget teckenspråkstolkas. Varmt välkommen!

23 mars: Ångestloppet
För andra året arrangerar Stiftelsen Fontänhuset Ångestloppet på Våghustorget. Spring, jogga,
gå eller kryp i världens kortaste stadslopp på 209 meter från start till mål. Ett av syftena med
Ångestloppet är att få igång samtal och öppenhet kring psykisk ohälsa och rasera fördomar.
Alla är välkomna att delta. Starten går 12.30 och dessförinnan hämtar du ut din nummerlapp
och kan delta i uppvärmningen. Om du vill delta i en MP-tröja kan du kontakta
regionsekreterare Malin Bjarnefors, m
 alin.bjarnefors@mp.se, inför loppet så ser styrelsen till
att det finns en tröja till dig.
Läs mer: https://www.facebook.com/events/772501979564019/

25 mars: Earth Hour
Earth Hour äger 2017 rum lördag 25 mars klockan 20.30-21.30. Då tar vi tillsammans
ställning för planeten och klimatet. Vi kommer att kampanja samma dag som Earth Hour äger
rum eller någon av dagarna precis innan. Vi kommer dela ut ljus och samtala med folk om
klimatfrågor samtidigt som vi påminner dem om Earth Hour. Ljusen vi delar ut tändes med
fördel under den timme vi släcker alla lampor.
Kontakta kommunalråd Niclas Persson, niclas.persson@mp.se, om du vill vara med och
kampanja eller vill veta mer om hur det kommer gå till. Vi som vill vara med kommer
tillsammans fram till lämplig tid och plats. Håll även utkik i vår medlemsgrupp på Facebook
(MP Örebro) för mer information.
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Fikakvällar
En tisdag varje månad håller vi möteslokalen öppen med fika. Alla är välkomna – gamla, nya
och kanske blivande medlemmar. Fikakvällarna har ingen särskild dagordning. Det här är ett
tillfälle att träffa miljöpartister under mindre uppstyrda former, ställa frågor, bolla idéer och
diskutera eller bara umgås. Kika gärna förbi när som helst under kvällen! Vi öppnar 18.00 och
stänger tidigast 21.00. Ta gärna med någon som är nyfikna på partiet!
Kommande datum: 7 mars, 4 april, 9 maj, 13 juni.
Tid: Drop-in från 18.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro

Mötesprogram för våren
På medlemswebben, orebro.medlem.mp.se, hittar du mötesprogram för våren. Programmet
finns även utskrivet så att du kan ta med dig ett exemplar nästa gång du besöker möteslokalen
på Vasatorget.

Nominera till uppdrag
Politiska uppdrag
I nedanstående nämnder finns det i nuläget vakanta uppdrag:
• Förskolenämnden
• Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden
• Vård- och omsorgsnämnd väster
Är du nyfiken på vad det innebär att ha ett kommunpolitiskt förtroendeuppdrag, skulle du vilja
inneha något av ovanstående uppdrag eller har du tips på någon annan som du tycker skulle
passa för uppdraget? Kontakta i så fall den politiska valberedningen: Lotta Sörman,
sammankallande, alunda_lotta@hotmail.com eller 070-340 30 13, eller Per Folkeson,
per_folkeson@hotmail.com eller 070-609 29 58. Vilka som har politiska förtroendeuppdrag
för Miljöpartiet i Örebro kommun just nu ser du i en PDF längst ner på
http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.

Nyhetsbrev mars 2017

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

3/5

Miljöpartister i Svenska kyrkan söker kandidater
Vill du påverka Svenska kyrkan i grön riktning? Inför Kyrkovalet den 17 september 2017 har vi
ett stort behov att vi blir fler som ställer upp i kyrkovalen. I brist på kandidater i kyrkovalet
2013 fick vi på många ställen inte ihop listor och där vi ställde upp så fick vi flera fall fler
mandat än vi hade kandidater.
Kandidatlistorna till Svenska kyrkans kyrkoval ska vara inlämnade senast den 15 april 2017 så
det är bråttom att anmäla intresse då ordningen på listorna bestäms under mars. För att
kandidera behöver man ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan och vara döpt. Man är
valbar på de listor i stiftet/valkretsen där man är bosatt på valdagen.
Mejla ditt intresse för att ställa upp i kyrkovalet för MPSK till: info.riks@mpsk.se eller
terence.hongslo@gmail.com. Ange även din bostadsadress så att du kan bli välkomnad av rätt
stiftsförening.
Nomineringsgruppen Miljöpartister i Svenska kyrkan, MPSK, är en sammanslutning av
personer som är medlemmar i såväl Svenska kyrkan som Miljöpartiet de gröna och som
engagerar sig i den demokratiska styrningen av Svenska kyrkan.
Med vänliga hälsningar,
Terence Hongslo
Kontaktperson för MPSK riks
070-646 43 84

Rådhuskansliet informerar
Rekrytering av ny kanslichef
Katarina Bååth har nu slutat som politisk sekreterare och kanslichef och rekryteringen av en
efterträdare är i full gång. Tre kandidater är kallade till intervju.

Alla medlemmar är välkomna på förtroenderåd
En gång i månaden träffas våra politiskt förtroendevalda för att prata politik. Till dessa möten
är alla medlemmar välkomna. På förtroenderådet 9 mars kommer Stefan Sjögren från
stadsbyggnadskontoret och föredrar förslaget om nytt vattenskyddsområde för Svartån. Det
ska till beslut i fullmäktige, troligtvis i april. På mötet finns det chans för oss att ställa frågor
och diskutera hur vi ska förhålla oss till förslaget. På förtroenderådet 10 april kommer vår
riksdagsledamot Jonas Eriksson för att berätta om regeringens beslut om värnplikt och om
Miljöpartiets freds- och försvarspolitik. Samma kväll kommer också Mats Gunnarsson och
diskuterar utvecklingen av kollektivtrafiken i Örebro. Alla medlemmar är välkomna vid dessa
tillfällen.
Nästa förtroenderåd är torsdag 9 mars klockan 18–20 på Rådhuset. Du som inte har uppdrag
kan anmäla till politiska sekreterare Pontus Olofsson om du kommer. Mejla till
pontus.olofsson@mp.se. Välkomna!
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Följ Miljöpartiet i Örebro kommun på fler sätt
Följ oss i sociala medier och var med i ett skönt grönt samtal när du kan, vill och har lust.
Följ Miljöpartiet i Örebro på Facebook: h
 ttps://www.facebook.com/mporebro
Följ Miljöpartiet i Örebro på Twitter: h
 ttps://twitter.com/mporebro
Följ Miljöpartiet i Örebro på Instagram: http://instagram.com/mporebro/
En grön rådhusblogg: http://blogg.mporebro.se
Webb: mp.se/orebro
Medlemswebb: orebro.medlem.mp.se
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