Anteckningar från möte med MP VGs utbildningsutskott
130115
Närvarande: Sarah Isgren, Ulrika Frick, Rutger Fridholm, Fredrik Meuller (förde anteckningar)
•

•
•

Resebidrag till deltagare i MP VGs utbildningar
o Efter diskussion föreslår UU följande grundstenar i ett resebidragssystem för
deltagare i MP VGs utbildningar:
 Att medel hålls kvar hos MP VG vid utbetalning till valkretsarna för att
fungera som en fond ur vilken man kan söka resebidrag.
 Att administrationen kring resebidrag sköts av utbildningsansvarige på MP
VGs kansli.
 Att maxgränsen för resebidrag är aktuellt pris för ett 24 timmars Regionen
Runt-kort hos Västtrafik (i dagsläget 265 kr).
Diskussioner fördes även om ett framtida utjämningssystem för ombud vid MP VGs årsmöte,
där ombudens resekostnader t ex skulle kunna vara inkluderade i anmälningsavgiften.
KR-dagar 2013
o Idéer kring programpunkter
 Eventuella teman/seminarieämnen med kommunpolitisk anknytning
• Skola
• Migration
• Vård och omsorg
• Landsbygd
• Gröna jobb
• Energi
 Grön ideologi
 Workshop där vi delar med oss av idéer kring valrörelse
 Gröna framgångar och goda exempel under den gångna mandatperioden
 Hur förbereder man sin avdelning inför valrörelsen?
 Panel med erfarenheter från olika typer av majoritetessamarbeten
 Förhandlingsteknik
 Retorik
 ”Vi behöver både stad och land”
 ”Varför är du inte miljöpartist?”, gäster från andra partier
 Panel med våra riksdagsledamöter
 Start för samtalsämne skola
o Intressanta namn
(Fredrik fick i uppdrag att i samråd med MP Skåne kontakta de fetstilta namnen efter
förankring i AU)
 Språkrör (Gustav Fridolin?), VG+Skåne
 Anders Wallner, VG+Skåne
 Carl Schlyter, inför EU-valet, VG+Skåne
 Maria Ferm, migration, VG+Skåne
 Lise Nordin, energi, VG+Skåne











o

o

•
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Gunvor G Ericsson, vård och omsorg, VG+Skåne
Per Bolund, VG+Skåne
Mats Pertoft, skola
Jabar Amin, skola
Birgitta Losman
Per Garthon (Grön ideologi)
Maria Wetterstrand
Birger Schlaug, som moderator eller föreläsare
Johan Hellström (förra året MP Skåne), hur förbereder man sin avdelning
inför valet 2014?
 Martin Ljung, SLU, ”Vi behöver både stad och land”
 Niklas Wennberg, Stadsjord
 Pär Holmgren
 KG Hammar
Andra aktiviteter
 Anslagstavla där vi samlar in deltagarnas bästa argument i kluriga politiska
frågor
 Speakers corner?
Utkast till programtider
Lördag
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-14.30
14.45-15.45
16.00-17.00
17.30

Fika och incheckning
Välkommen och inledning
Pass 1 (Helgrupp, valrörelserelaterat)
Lunch
Pass 2 (3-4 grupper, Grön ideologi)
Pass 3 (3-4 grupper)
Pass 4 (Helgrupp)
Middag

Söndag
9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-14.30
14.45-15.30

Pass 5 Frukostseminarium
Pass 6 (Helgrupp)
Pass 7 (3-4 grupper)
Lunch
Pass 8 (3-4 valrörelseworkshops)
Pass 9 Helgrupp, Avslutning (Valrörelsekickoff)

Det aktuella utbildningsprogrammet för 2013 gicks igenom och det konstaterades att det
finns utrymme för att lägga in ytterligare utbildningar under hösten.
Som datum för nästa möte med utbildningsutskottet föreslogs 5 maj, i anslutning till MP VGs
styrelsemöte. Tack för ett trevligt möte.

