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Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-05-12

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte
Nyhetsbrevet innehåller den här gången kallelse till medlemsmöte 22 maj. Om drygt ett
år är det val och på det här mötet kommer vi att besluta om det dokument som reglerar
hur vi ska gå tillväga när vi ska ta fram förslag till och beslutar om de listor/valsedlar som
vi ska gå till val med i kommunfullmäktigevalet. Innan medlemsmötet kommer vi att
kampanja med anledning av att det är Biologiska mångfaldens dag. Det blir roligare att
kampanja om vi är många så haka på du också!
Nyhetsbrevet innehåller även information om andra händelser under våren och också en
del information om vad som kommer ske under hösten. Missa till exempel inte
samtalskvällen 15 maj om sjukförsäkringssystemet.
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22 maj: Medlemsmöte
Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.
Dag: Måndag 22 maj
Tid: 18.00. Mötet håller på till senast 20.30. Kom gärna en kvart tidigare för att hjälpa till
med att ställa fram fika och för att samtala med styrelsen och andra medlemmar.
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.
Innan mötet kommer vi att kampanja på stan. Vi träffas klockan 16 utanför rådhuset. Läs
mer längre ner under rubriken 22 maj: Biologiska mångfaldens dag.
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Ärenden
• Information från valberedningen och eventuella fyllnadsval
Föredragande: Camilla Hansén, valberedningens sammankallande..
I nuläget finns inga förslag till beslut från valberedningen. Om något val blir aktuellt så
läggs information om det ut på ovanstående länk. Valberedningen informerar om vakanta
uppdrag.
Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.
• Information om kongressen
Föredragande: Jesper Räftegård, sammankallande i kongressgruppen.
Partidistriktets årsmöte valde i mars 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. Se vilka som ingår i
kongressgruppen på orebro-lan.medlem.mp.se/kongress. På förra medlemsmötet pratade
vi om medskick till kongressgruppen gällande några av alla de motioner som kommer att
behandlas under kongressen. På det här mötet informerar kongressgruppen om sitt
arbete.
Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.
• Regler för nomineringsprocesser
Föredragande: Lea Strandberg, ordförande, och Malin Bjarnefors, regionsekreterare.
Styrelsen lägger fram förslag (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.
Propositionen finns på orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
Förslag till beslut: att fastställa regler för nomineringsprocesser inför valet 2018 enligt
propositionen.
• Aktuell politik
Föredragande: Kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson samt partiföreträdare
Jesper Räftegård.
Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.
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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: 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.
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Kampanjer
Du behövs för att vi ska nå ut med Miljöpartiets politik
Efter en tid med fokus på internt partiarbete känner vi i styrelsen en sprudlande lust att
komma ut till örebroarna och berätta om vår gröna politik och hur vi vill vara med och
styra och utveckla Örebro efter valet 2018. Yihaa!
Valrörelsen har redan börjat och vi i styrelsen kommer att fokusera mer och mer på
utåtriktade aktiviteter för att kunna göra ett riktigt bra val. Du behövs i det arbetet. Vi vill
bli många som pratar grön politik när det händer något i stan.
Till hjälp har vi vårt fantastiska gäng på rådhuskansliet men de och vi i styrelsen räcker
inte till utifrån de målsättningar vi har. Därför vill vi uppmana alla medlemmar att hjälpa
till i detta arbete. Har du en dag – fantastiskt! Har du en timme – det räcker gott och väl!
Alla bidrag och insatser är väldigt värdefulla. Någon kan på dagtid och andra bara på
kvällstid men om vi hjälps åt efter förmåga kommer vi komma jättelångt. Vi behöver
några medlemmar som vill vara samordnare av våra utåtriktade kampanjer. Det betyder
inte att man ska genomföra allt själv utan mer vara spindeln i nätet mellan styrelse,
rådhuskansli och medlemmar och bestämma var vi ska vara med. Anmäl ditt intresse för
att ingå i samordningsgruppen till regionsekreterare Malin Bjarnefors,
malin.bjarnefors@mp.se.
Nu i maj har vi två till inplanerade kampanjtillfällen. Läs mer om dem nedan och
kontakta Pontus om du har frågor eller vill anmäla dig.

22 maj: Biologiska mångfaldens dag
Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. Det är ett utmärkt tillfälle att
kampanja lite på stan. Tanken är bli så många som möjligt och göra det i samband med
medlemsmötet klockan 18.00 samma kväll.
Vi träffas klockan 16.00 utanför rådhuset. Vi delar ut fröpåsar och pratar om biologisk
mångfald och grön politik i stort. Anmäl om du kommer till Pontus Olofsson, politisk
sekreterare, på pontus.olofsson@mp.se.

31 maj: Vårruset
Den 31 maj kommer vi att kampanja igen i samband med Vårruset. Mer information om
detta kommer i medlemsgruppen på Facebook men har du frågor eller idéer är du varmt
välkommen att kontakta pontus.olofsson@mp.se.
Passa på att värma upp inför valrörelsen! Att komma ut och träffa väljare och prata politik
är både roligt och lärorikt. Vi ses!
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Vad händer i höst
I höst fortsätter förberedelserna inför valet 2018. Vi ska bland annat gemensamt ta fram
ett kommunpolitiskt handlingsprogram. Vi kommer att arbeta med det under hösten och
vid slutet av året fattar vi beslut om hur det ska se ut på ett medlemsmöte. I
handlingsprogrammet ska det stå vilken politik vi ska arbeta för att få igenom under nästa
mandatperiod. Här är din medverkan som medlem viktigt, så att vi gemensamt kan
arbeta fram ett dokument som blir vägledande både i valrörelsen och under kommande
mandatperiod.
I slutet av augusti är det Örebro Pride. 26 augusti är det prideparad på kvällen. Tidigare
under dagen kommer det bli utbildning eller andra medlemsaktiviteter så boka redan nu
in den 26 augusti så ses vi under dagen för att avsluta med att gemensamt gå i paraden.

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.
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Rekrytering av valsamordnare
Valrörelsen närmar sig med stormsteg och inom kort kommer vi att annonsera om en
valsamordnare. Sista ansökningsdag är 4 juni och vi tror och hoppas att rekryteringen ska
vara klar innan sommaren. Håll utkik efter annonsen och hjälp oss gärna att sprida den
när den kommer ut.

Rådhuskansliet informerar
Ny kanslichef på plats!
Äntligen är vår nya kanslichef Anneli Weiner på plats och har har börjat sätta sig in i
rådhusarbetet. Väldigt roligt tycker vi! Bland annat så kommer hon att påbörja arbetet
med ett nytt politiskt handlingsprogram.

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

