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Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-08-28

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte

Nyhetsbrevet innehåller den här gången kallelse till medlemsmöte 4 september. Då
kommer vi bland annat prata om den spännande höst vi har framför oss. Från
rådhuskansliet får vi veta mer om den kommunala budgetprocessen och riksdagsledamot
Jonas Eriksson berättar om budgetprocessen på riksnivå. På förra medlemsmötet tog vi
beslut om det dokument som reglerar hur vi ska gå tillväga när vi ska ta fram de valsedlar
vi ska gå till val med i kommunfullmäktigevalet nästa år. Information om hur du
nominerar och kandiderar kommer från valberedningen inom kort. På det här
medlemsmötet ska vi prata och besluta om ett annat dokument som har valanknytning.
Som ni ser så närmar vi oss valet 2018 med stormsteg. Välkomna till en spännande och
innehållsrik höst!

Innehåll
4 september: Medlemsmöte
Fikakvällar
Du behövs för att vi ska nå ut med Miljöpartiets politik
Vad händer i höst
Nominera till uppdrag
Politiska uppdrag i kommunen
Interna uppdrag
Valsamordnare
Rådhuskansliet informerar
Budget 2018
Följ Miljöpartiet i Örebro kommun på fler sätt

4 september: Medlemsmöte

Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.
Dag: Måndag 4 september
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. Om du
inte har varit på något medlemsmöte tidigare så kom gärna lite tidigare så berättar vi om
hur det går till. Det går också att mejla eller ringa inför mötet.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Kontakt: malin.bjarnefors@mp.se eller 076-551 35 47.
Läs mer: Mer information om mötet och förslag till beslut finns på lokalavdelningens
medlemswebb, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
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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
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att lägga informationen till handlingarna.
• Beslut om kandidatförsäkran
Föredragande: Lea Strandberg, styrelseordförande.
Enligt ett kongressbeslut måste varje lokalavdelning inför valet ha en kandidatförsäkran
som alla kandidater till kommunfullmäktige måste skriva under. De som inte skrivit
under senast när beslut om listans utformning fattas i början av nästa år är inte valbara.
Till det här mötet lämnar styrelsen ett förslag till beslut gällande kandidatförsäkran.
Kandidatförsäkran fungerar som en överenskommelse mellan kandidaten och partiet
kring vilka förväntningar som finns på kandidaterna som ställer upp i valet. Förslaget
finns att läsa på orebro.medlem.mp.se/medlemsmote. Läs gärna igenom förslaget inför
mötet.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att fastställa styrelsens förslag till kandidatförsäkran.
• Kommunpolitiskt handlingsprogram
Föredragande: Anneli Weiner, politisk sekreterare.
Under medlemsmötet får du veta mer om processen kring att ta fram programmet och
hur du kan vara med och påverka.
Under hösten tar vi medlemmar tillsammans fram det handlingsprogram som vi ska
arbeta efter under nästa mandatperiod. Handlingsprogrammet ska beskriva den politik vi
tycker är viktig för kommunen under de kommande fyra åren. Det är ett av de dokument
som ligger till grund för de frågor vi arbetar för i kommunfullmäktige och i nämnderna.
Handlingsprogrammet kommer även att ligga till grund för de årliga budgetar vi tar fram.
Genom att vara med och ta fram vårt nya handlingsprogram är du alltså med och
bestämmer vilka politiska frågor vi ska fokusera på de kommande åren. Så ta chansen att
vara med och påverka du också!
Under september och början av oktober bjuder vi in till träffar då vi arbetar med att
utveckla politiska idéer och förslag. I mitten av oktober blir det ett “påverkanstorg” med
möjlighet till dialog, då du kan komma med ytterligare inspel. I början av november ska
ett slutligt förslag som kan gå ut på remiss vara framme. Målet är att vi ska kunna ta
beslut om det nya programmet på medlemsmöte den 27 november.
Tanken är att programmet ska utgå från Agenda 2030 och de globala målen. Du kan läsa
mer om dem på regeringens webb:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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De globala målen är 17 till antalet och tanken är dela upp målen i två grupper. De två
grupperna utgör även arbetsgrupper som ska arbeta med att ta fram det kommande
kommunpolitiska handlingsprogrammet. Alla medlemmar är välkomna att vara med i en
eller båda arbetsgrupperna. Inga förkunskaper behövs. En arbetsgrupp heter Ett jämlikt,
jämställt och integrerat Örebro och den andra heter Ett grönt, klimatsmart och hållbart
Örebro.
Vårt program för den här mandatperioden finns att läsa på
http://orebro.medlem.mp.se/dokument.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att välja Ammi Dahlén till gruppansvarig för arbetsgruppen Ett jämlikt, jämställt och
integrerat Örebro och att välja Sara Richert till gruppansvarig för arbetsgruppen Ett
grönt, klimatsmart och hållbart Örebro.
• Aktuell rikspolitik
Föredragande: Jonas Eriksson, riksdagsledamot.
Jonas informerar om Miljöpartiets ingångar och framgångar i regeringens budgetarbete.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att lägga informationen till handlingarna.
• Aktuell kommunpolitik
Föredragande: Kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson samt partiföreträdare
Jesper Räftegård.
Rådhuskansliet informerar om höstens budgetprocess.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att lägga informationen till handlingarna.

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 21.00. Ta gärna med någon som är nyfikna på partiet!
Kommande datum: 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.
Tid: Drop-in från 18.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
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Du behövs för att vi ska nå ut med Miljöpartiets
politik
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 2018. Du behövs i det arbetet.
Vi vill bli många som pratar grön politik när det händer något i stan. Vi vill 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 ni ska genomföra allt själv utan mer vara spindeln i nätet
mellan styrelse, rådhuskansli och medlemmar och bestämma var vi ska vara med.
Kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors, malin.bjarnefors@mp.se eller 076-551 35
47, för att anmäla ditt intresse eller för att få veta mer.

Vad händer i höst

På medlemswebben, orebro.medlem.mp.se, hittar du mötesprogram för hösten.
Programmet finns även utskrivet så att du kan ta med dig ett exemplar nästa gång du
besöker möteslokalen på Vasatorget.
Utöver de möten som står med i det programmet kommer tillkomma träffar dit alla
medlemmar är välkomna för att samtala om hur vårt kommunalpolitiska
handlingsprogram ska se ut nästa mandatperiod. Information om det kommer skickas ut
till alla medlemmar och vi pratar även om det på medlemsmötet 4 september.

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

Ledamot till styrelsen
Är du intresserad av att vara en del av lokalavdelningens styrelse? Styrelsen arbetar bland
annat med att planera medlemsmöten, andra möten, utbildningar och processer. Just nu
ligger fokus på nästa års val. Det är en spännande period som ligger framför oss. Känner
du dig inspirerad och peppad inför valet och vill ingå i styrelsen under den här perioden?
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I nuläget är en ledamotsplats i styrelsen vakant och valberedningen önskar få in
nomineringar och kandidaturer. Vill du veta mer eller nominera någon annan eller
kandidera själv? Kontakta i så fall valberedningens sammankallande Camilla Hansén eller
någon annan i valberedningen. Vill du veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen så
kan du även kontakta någon som redan sitter i styrelsen. Vilka det är ser du på
http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.
Ombud och ersättare till distriktsstämman
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. Distriktsstämma hålls
ungefär sex gånger om året och på stämmorna tas frågor som rör regionen, flera
kommuner och även rikspolitik upp. Det delas även information om vad som sker
politiskt i länets kommuner, i Region Örebro län samt i riksdag och regering . Som största
avdelning i länet har Örebro 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.

Valsamordnare
1 september börjar Simon Tullstedt arbeta för lokalavdelningen. Simon kommer att vara
valsamordnare och alltså jobba med arbetsuppgifter som har med valet att göra. Simon
kommer vara med på medlemsmötet 4 september så du får du chansen att prata med med
honom och veta mer om honom och hans arbetsuppgifter. Välkommen till Miljöpartiet
Simon!

Rådhuskansliet informerar

Arbetet på rådhuskansliet är i full gång efter sommaren och vi har redan hunnit riva av
terminens första kampanj i och med Örebro Pride där vi gick i paraden och kampanjade
i Stadsparken/Pride Park tillsammans med medlemmar från övriga delar av länet.
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Budget 2018

Vi har inlett arbetet med att revidera vår budget för 2018 tillsammans med
fullmäktigegruppen. Arbetet sker parallellt med framtagandet av det kommunpolitiska
handlingsprogrammet så detta kommer att ta mycket av vår energi under början av
hösten.

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

