Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-04-07

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte
Vi är nu inne i april månad och det innebär att det snart är dags för regeringen att presentera
vårbudgeten. 18 april är du välkommen till partidistriktets medlemsmöte där Jonas Eriksson,
riksdagsledamot och riksdagsgruppens gruppledare, presenterar vårbudgeten och berättar om
aktuella politiska frågor. Årets kongress närmar sig också. Alla medlemmar är välkomna på
medlemsmöte 24 april då vi bland annat pratar kongressfrågor. I maj blir det samtalskväll då
vi under några timmar pratar sjukförsäkringssystem. Välkommen även då! Senare i april
kommer vi delta i den nationella kampanjveckan med tema #klimatoffensiv. Var med och
kampanja du också så att vi syns och kan föra ut Miljöpartiets klimatpolitik. Vi säger även
välkommen till Anneli Weiner som i maj börjar arbeta på rådhuskansliet. Allt ovanstående och
mycket mer kan du läsa om i det här nyhetsbrevet.
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24 april: Medlemsmöte
Kampanj innan mötet
Innan mötet träffas vi för att kampanja en stund på Vasatorget. Det är då slutspurt av
kampanjveckan #Klimatoffensiv. Läs mer om den och fler tillfällen till att kampanja under
veckan längre ner i nyhetsbrevet (Rubriken Nationell kampanjvecka! #klimatoffensiv) och på
mp.se/klimatoffensiv. Vi träffas klockan 17 i lokalen för att prata ihop oss. Sedan går vi ut på
torget och samtalar och delar ut påsar med solrosfrön till de som passerar.
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Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.
Dag: Måndag 24 april
Tid: 18.00. Mötet håller på till senast 20.30. Kom gärna lite tidigare för att samtala med
styrelsen och andra medlemmar. Fika finns från 17.45.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Kontakt: malin.bjarnefors@mp.se eller 019-611 00 31.
Läs mer: Mer information om mötet och förslag till beslut finns på lokalavdelningens
medlemswebb, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
Ärenden
• Fyllnadsval
Föredragande: Valberedningen.
Förslag till beslut: Valberedningen föreslår att Christine Keffel väljs till ledamot i Vård- och
omsorgsnämnd väster.
Fler förslag kan tillkomma inför mötet. Håll utkik på ovanstående länk.
• Opinionsbildning och kampanj
Föredragande: Styrelsen.
I vilka sammanhang är det viktigt att Miljöpartiet finns med? Var ska vi synas och prata med
folk? Fundera på hur du vill vara med och bidra. Kanske är det genom att vara aktiv i social
medier, prata med folk i ditt bostadsområde eller genom att dela ut flygblad? Finns det
speciella dagar eller arrangemang där du tycker att Miljöpartiet ska vara med? Snart är det val
och vi behöver synas och i det arbetet behöver vi hjälpas åt.
• Inför kongressen
Föredragande: Kongressgruppen.
Partidistriktets årsmöte valde på årsmötet en kongressgrupp bestående av 18 personer från
länet. Dessa personer ska företräda lokalavdelningarna i arbetet inför kongressen och under
kongressen. I år äger kongressen rum i Linköping 26-28 maj. På det här mötet pratar vi först
kort om vad kongressen är för att sedan komma in på årets ärenden. Kongresshandlingarna
kommer att läggas upp på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote, 13 april.
Skriv gärna till kongressgruppens sammankallande Jesper Räftegård,
jesper.raftegard@outlook.com, före mötet om det är något speciellt kongressärende du vill
prata om så att kongressgruppen kan förbereda. På mötet pratar vi om vilka medskick
kongressgruppen ska ta med sig från Örebroavdelningen. Riksvalberedningen är klara med
sina förslag till kongressen. Läs om vilka personer de föreslår till olika uppdrag:
https://docs.google.com/document/d/1eNPmpL28TuLyug5mYbAIScdN6KyRIT9erOVvxrTmt
mU/edit
Se vilka som ingår i kongressgruppen på orebro-lan.medlem.mp.se/kongress.
• Regler för nomineringsprocesser
Föredragande: Styrelsen.
Till medlemsmötet i maj har styrelsen för avsikt att lägga fram en proposition gällande hur de
regler vi ska förhålla oss till i framtagandet av lista till kommunfullmäktigevalet 2018 ska se ut.
Våra lokala regler ska bygga på regler som kongressen 2016 beslutade om. Vi har utrymme att
besluta om egna vägval och tidsgränser, men måste hålla oss inom de ramar kongressen
beslutat om. Årsmötet i mars beslutade att uppdra åt styrelsen att lägga en proposition till
medlemsmöte om nomineringsregler med inriktningen omröstning på möte med föregående
provval.
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• Aktuell politik
Föredragande: Kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson samt partiföreträdare Jesper
Räftegård.
Nästa medlemsmöte: 22 maj.

18 april: Gröna framsteg i vårbudgeten
Du som medlem i Miljöpartiet i Örebro län är välkommen till medlemsmöte 18 april. Jonas
Eriksson, riksdagsledamot och gruppledare, presenterar regeringens vårbudget och gröna
framsteg.
Dag: tisdag 18 april.
Tid: 18.00–20.00.
Plats: Miljöpartiet möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro.
Frågor: orebrolan@mp.se, 019-611 00 31.
Du behöver inte anmäla dig, men om du har någon kostallergi så meddela gärna det så att vi
kan se till att det finns fika som passar dig.
Läs mer: orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu.

15 maj: Samtalskväll om sjukförsäkringssystemet
Alla medlemmar är välkomna till en samtalskväll där vi pratar om socialförsäkringssystemet,
med fokus på sjukförsäkringsdelen. Under kvällen deltar Rickard Persson, riksdagsledamot för
Miljöpartiet och ledamot i Socialförsäkringsutskottet. Vi kommer att prata om
sjukförsäkringens grunder och fördelar, men också om dess brister. Hur är det att vara sjuk i
Sverige idag? Hur arbetar Miljöpartiet med de här frågorna och hur förhindrar vi att
människor hamnar i kläm och hänvisas mellan system och myndigheter? Vad fungerar bra i
dagens system och vad kan förbättras? Hur pratar vi om de här frågorna med väljare?
Frågorna är många. Välkommen att ställa dina egna frågor och samtala med andra
medlemmar.
Dag: Måndag 15 maj.
Tid: 18.00-20.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro.

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: 9 maj, 13 juni.
Tid: Drop-in från 18.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro
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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 kommunen
I nedanstående nämnder finns det i nuläget vakanta uppdrag:
• Vård- och omsorgsnämnd väster, ersättare.
• Grundskolenämnden, ersättare.
• Socialnämnd öster, ersättare.
• Överförmyndarnämnden, ersättare.
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 valberedningens sammankallande Camilla Hansén,
camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga i valberedningen finns på
http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda. 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.

Interna uppdrag
På årsmötet i mars valdes ombud till partidistriktets stämmor (det som tidigare hette
representantskap). Vilka som valdes kan du se på orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda. Men
Örebroavdelningen behöver fortfarande fler representanter. Stämmor hålls ungefär sex gånger
om året och på stämmorna tas frågor som rör regionen eller flera kommuner upp. Det fattas
beslut och delas information mellan lokalavdelningarna och om vad som sker politiskt i länets
kommuner och i Region Örebro län. Som största avdelning i länet har Örebro även flest
ombud, åtta stycken. Vi har även två ersättare. I nuläget är två ombudsplatser och de två
ersättarplatserna vakanta. Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta valberedningens
sammankallande Camilla Hansén, camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga i
valberedningen finns på http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.

Distriktsuppdrag
Distriktets valberedning söker efter en ledamot till distriktets styrelse. Distriktsstyrelsen är
partidistriktets högsta beslutande organ mellan distriktsstämmorna. Dess uppgift är bland
annat att leda partidistriktet och dess verksamhet, att besluta om det politiska innehållet i
valrörelser och kampanjer, hålla kontakt med lokalavdelningarna och deras ordförande samt
samverka med riksorganisationen och partistyrelsen.
Kontakta distriktets valberedning om du är intresserad. Sammankallande är Camilla Hansén,
camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga i valberedningen finns på
orebro-lan.medlem.mp.se/kontakt.
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Riksuppdrag
Riksvalberedningen söker personer till en referensgrupp till utredningen "Starkare skydd mot
barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv", kommittédirektiv nummer
2017:25. Läs mer på http://medlem.mp.se/Organisation/valberedning (under rubriken
Aktuella uppdrag) och nominera eller kandidera senast 9 april.

Rådhuskansliet informerar
Nationell kampanjvecka! #klimatoffensiv
I samband med Klimatoffensiven och presentationen av regeringens vårbudget så har
riksorganisationen utlyst 19 till 25 april till nationell kampanjvecka för att visa att Miljöpartiet
gör skillnad i politiken. Detta gör vi genom att lyfta fram klimatpolitik vi driver och har
genomfört i regeringen, kommuner och regioner/landsting. Kampanjveckan är en del av att ett
längre arbete för att befästa Miljöpartiets roll som det miljö- och klimatbästa partiet.
Var med och kampanja
Tanken är att vi ska försöka göra någonting varje dag under kampanjveckan med kulmen
lördagen den 22 april då det är cykelfestival i stan. Dagarna fram till dess och på söndagen kan
man till exempel dela ut material och fröpåsar på stan eller har du en egen idé?
Ju fler vi blir som kan göra någonting under veckan desto bättre. Vi kommer att återkomma
med mer information i vår interna Facebookgrupp. Känner du redan nu att du vill engagera
dig eller har en bra idé om vad man kan göra? Kontakta niclas.persson@mp.se för mer
information.
Läs mer om klimatoffensiven: mp.se/klimatoffensiv.

Anneli Weiner blir ny kanslichef
Nu är äntligen rekryteringen av ny politisk sekreterare klar! Vi är mycket glada att välkomna
Anneli Weiner till rådhuset. Hon börjar 8 maj och efterträder därmed Kukkamariia Valtola
Sjöberg och vikarierande Katarina Bååth som kanslichef. Anneli kommer senast från en
anställning som kommunikatör på Trafikverket och har en gedigen bakgrund inom
kommunikation och PR. Hon är sedan tidigare förtroendevald som ersättare i Tekniska
nämnden och är säkert ett bekant ansikte för många.

Arbetsmöte om översiktsplanen på måndag
Måndag 10 april klockan 13.00–16.00 är alla medlemmar och förtroendevalda som är
intresserade välkomna till ett arbetsmöte om den nya översiktsplanen! Flera av er som har
nämnduppdrag kommer hantera remissvar på era kommande nämnder, och då är det bra om
ni är med och får input och diskuterar våra synpunkter. Då kan ni ge ännu fler gröna medskick
till er nämnds remissvar. För att få till en bra diskussion så läs helst på materialet innan, det är
ett digert material men fokusera på "era" områden om ni måste prioritera! Den finns bara
digitalt på: www.orebro.se/nyoversiktsplan. Vi ska vara i Gula Rummet på Miljöpartiets kansli
i Rådhuset, anmäl ert deltagande snarast till: pontus.olofsson@mp.se.
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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 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 regionråd Mats Gunnarsson och diskuterar
utvecklingen av kollektivtrafiken i Örebro.
Nästa förtroenderåd är måndag 10 april 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!

Ministerbesök och Bar Grön
Under mars månad har vi haft en rad ministerbesök i kommunen. Gustav Fridolin, Peter
Eriksson och Alice Bah Kuhnke har varit här både i sin roll som ministrar och partiföreträdare.
I samband med Gustavs besök 15 mars och Peters 22 mars bjöd vi även in till Bar Grön på
Rosengrens Skafferi. Gruppledare Maria Ferm har också besökt oss. Det har varit väldigt
uppskattat, stort tack till alla som varit inblandade och som kommit på Bar Grön!

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: https://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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