Nyhetsbrev oktober 2017                                        Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun                                       1/5

Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-10-03

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte

I det här nyhetsbrevet får du kallelse till medlemsmöte 16 oktober. Då ska vi bland annat
prata om den valplan som ska tas fram inför valet nästa år. Välkommen!

Framtagandet av kommunpolitiskt handlingsprogram är i full gång och de olika
grupperna, som alla medlemmar bjudits in till, har träffats för att samla in synpunkter.
Under hösten kommer det finnas fler möjligheter att påverka hur programmet ska se ut.
Handlingsprogrammet utgör ramen för den politik vi i Miljöpartiet ska arbeta för under
nästa mandatperiod. Det är alltså ett väldigt viktigt dokument som våra förtroendevalda
politiker kommer arbeta utifrån. Med mindre än ett år kvar till valet finns det mycket
spännande som pågår och stundar. Där är du som medlem jätteviktig och vi hoppas att du
vill vara med och bidra på ett eller annat sätt.
Håll även utkik efter den separata information om möjligheten att nominera till
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen som har skickats ut. Mer
information kommer att skickas ut under processernas gång. Läs mer på
orebro.medlem.mp.se/val2018 (kommunfullmäktige) och på
orebro-lan.medlem.mp.se/val2018 (region och riksdag).

Innehåll
16 oktober: Medlemsmöte
Kommun- och landstingsdagar
Kommunpolitiskt handlingsprogram och höstmöte
Fikakvällar
Vad händer i höst
Nominera till uppdrag
Politiska uppdrag i kommunen
Interna uppdrag
Utbildning: Vässa dig som politiker!
Rådhuskansliet informerar
Budget 2018
Välkommen till förtroendegruppsmöte måndag 9 oktober
Följ Miljöpartiet i Örebro kommun på fler sätt

16 oktober: Medlemsmöte

Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.
Dag: Måndag 16 oktober.
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. Har du
inte varit med på något medlemsmöte tidigare så kan styrelsen passa på att berätta om
mötets upplägg eller annat du funderar kring då. Det går också att mejla eller ringa inför
mötet för att få mer information.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Kontakt: orebro@mp.se.
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 fyllnadsval (ca 15 minuter)
Föredragande: Camilla Hansén, valberedningens sammankallande.
Valberedningen föreslår till det här medlemsmötet att fyra personer väljs till uppdrag.
Valberedningen informerar även om möjligheten att kandidera till
kommunfullmäktigelistan. De tre första förslagen är kommunpolitiska uppdrag. Formellt
föreslår avdelningen, genom beslut på medlemsmöte, till kommunfullmäktige att de ska
välja dem som partiet föreslår. De kommunpolitiska uppdragens mandatperiod sträcker
sig till 31 december 2018.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår medlemsmötet
att välja Gunnar Oest till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd väster,
att välja Pontus Olofsson till ersättare i Grundskolenämnden,
att välja Sten Lang väljs till ersättare i Överförmyndarnämnden, och
att välja Fredrik Welander till ledamot i styrelsen fram till årsmötet 2018.
• Information om möjligheten att kandidera till riksdags- och
regionfullmäktigelistorna (ca 10 minuter)
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att lägga informationen till handlingarna.
• Aktuell kommunpolitik (ca 15 minuter)
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.
• Valworkshop (ca en timme och 45 minuter)
Föredragande: Simon Tullstedt, valsamordnare.
Workshop om hur vi gör vi en riktigt bra valkampanj 2018. Var gömmer sig våra väljare?
Hur ser en viral valstuga ut? Vad vill du helst göra i valrörelsen? Under workshopen
kommer vi att utforska idéer och tankar att ta med in i valplansarbetet, så att valrörelsen
blir härlig, händelserik och hållbar.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att inkomna synpunkter tas med i arbetet med att ta fram valplan.
Nästa medlemsmöte: 6 november (höstmöte).
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Kommun- och landstingsdagar

I förra veckan skickade partidistriktet en inbjudan till regionala kommun- och
landstingsdagar. De arrangeras tillsammans med MP Värmland och äger rum i Hallsberg
18 till 19 november. Mer information och anmälningslänk till utbildningsdagarna hittar
du på orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu.
I mejlet står det att distriktet står för deltagaravgiften och att du ska kolla med din
lokalavdelning vad som gäller för resa och boende. Eftersom Hallsberg ligger så pass nära
Örebro kommer lokalavdelningen inte att ersätta utlägg för hotell. För resa till och från
Hallsberg betalas ersättning ut med maximalt 55 kronor för enkel resa, vilket är vad de
flesta tågavgångar kostar. Det innebär maximalt 220 kronor för tur- och returresa båda
dagarna. Du behöver lämna in kvitto till kansliet på Vasatorget senast två veckor efter
kommun- och landstingsdagarna. Om du behöver åka länsbuss till tåget så kan du få
ersättning även för det. Om du åker bil så uppmuntrar vi samåkning. Fråga förslagsvis i
medlemsgruppen på Facebook om någon bor i närheten av dig eller av din resväg och vill
åka med.

Kommunpolitiskt handlingsprogram och
höstmöte
Arbetet med att ta fram kommunpolitiskt handlingsprogrammet för nästa mandatperiod
fortsätter. Tack alla som varit med och bidragit på mötena kring handlingsprogrammet!
Nu sammanställer vi ihop era förslag och arbetar ihop dem med bra förslag från
omvärlden. Det här blir till förslag som presenteras i samband med medlemsmötet
(höstmötet) 6 november. Då får alla medlemmar chansen att se helheten, diskutera
förslag och komma med fler inspel. Beslut om fastställande av handlingsprogrammet sker
på medlemsmöte längre fram.

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: 24 oktober, 14 november och 12 december.
Tid: Drop-in från 18.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.

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. Tillkommer det möten kommer information om det
bland annat finnas på orebro.medlem.mp.se/aktuellt.
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Nominera till uppdrag
Politiska uppdrag i kommunen

I Socialnämnd öster har Miljöpartiet en vakant ersättarplats. Är du nyfiken på vad det
innebär att ha ett kommunpolitiskt förtroendeuppdrag? Är du själv intresserad av att
representera Miljöpartiet i Socialnämnd öster tillsammans med en ledamot? 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. Hur du når
övriga i valberedningen kan du se 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

Ombud och ersättare till distriktsstämman
På årsmötet i mars valdes ombud till partidistriktets stämmor. 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 partidistriktet, regionen, kommunerna och 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 ersättarplatser. 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.

Utbildning: Vässa dig som politiker!

Förtroendevalda och medlemmar är välkomna till snabbutbildningen Vässa dig som
politiker! Separat inbjudan kommer. Här kan du läsa om innehåll och datum:
• Behöver du mer kunskap om hur ett nämndsammanträde går till, och om begrepp som
yrkande, reservation, återremiss, ledamotsinitiativ och särskilt yttrande?
• Behöver du veta mer om din roll och ditt ansvar som nämndpolitiker?
• Vill du veta mer om den politiska organisationen, styrning och uppföljning?
• Vill du ställa egna frågor, och byta erfarenheter med andra fritidspolitiker?
• Är du medlem och nyfiken på vad ett förtroendeuppdrag i kommunen innebär?
27 oktober klockan 11.00–13.30 eller 5 november klockan 14.00–16.30 på rådhuset i
Örebro.

Rådhuskansliet informerar
Budget 2018

Arbetet med Miljöpartiets förslag till 2018 års budget för Örebro kommun är inne i
slutskedet och fullmäktigegruppen kommer att fastställa det innan förtroendegruppsmötet på måndag 9 oktober. OBS! Alla medlemmar är som vanligt välkomna till
förtroendegruppsmöten. Se egen punkt nedan.
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Välkommen till förtroendegruppsmöte måndag 9 oktober

På måndag den 9 oktober håller vi förtroendegruppsmöte med Miljöpartiets
förtroendevalda i kommunen. Vi kommer att presentera Miljöpartiets budget för 2018,
diskutera aktuell politik i kommunen och valberedningen kommer att prata om
listvalprocessen inför valet 2018. Intressant för dig som tänkt kandidera!
Förtroendegruppsmötet hålls klockan 18.00 i Rådhuset (Kupolen). Ingång från övre delen
av Stortorget. Alla medlemmar är välkomna till förtroendegruppens möten.

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

