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Vår visjon 
Asker MDG jobber for mer bærekraft, rettferdighet, trygghet og nærhet, og for mindre vekst og forbruk! 

Våre handlinger i perioden 2020-21 har, som hovedmål, å sanke så mange stemmer som mulig til Stortingsvalget 13. September 

2021. For å oppnå dette målet må vi bygge og styrke vår organisasjon slik at vi med størst mulig påvirkningskraft kan nå ut til 

Askers innbyggere med vår politikk, faglig tyngde og sosiale raushet. 

  
 
 
 

 

 
Organisasjonsbyggingen er delt opp i fireforskjellige aktivitetsområder (over). Aktivitetene i disse områdene utføres av enkelte mennesker, 
styret, eller tre forskjellige arbeidsgrupper. Du finner en enkel oversikt over dem på neste side.   

Aktivitetsområder 

Valgkamp forberedelser 
Drift og pleie av MDG 
lokalt og nasjonalt 

Medlemspleie Kompetanseheving 
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Område Beskrivelse av aktiviteter  

 

 
Dette er den dagligdags driften av et lokalt partilag. På lokalt nivå må vi organisere og gjennomføre 
regelmessige styremøter samt årsmøtet og sørge for at rapportering til Brønnøysund er riktig. Vi skal delta i 
fylkes- og nasjonale arrangementer, sende delegasjoner til Landsmøtet og delta i webinarer organisert av 
MDG sentralt. På denne måten kan vi være aktive i partiprogramutvikling og gi innspill i høringsperioden slik 
at Asker MDG blir hørt innen partiet. 

 

 
Vår viktigste ressurs som lokallag er våre medlemmer. Det er vår felles innsats som skal telle når vi prøver å 
sanke så mange stemmer som mulig i stortingsvalget september 2021, og da må vi ta vare på ressursene 
våre. Vi skal kontakte alle nye medlemmer og ønske dem velkommen til Asker MDG. Vi skal informere og 
invitere alle medlemmer til våre arrangementer og etablere og opprettholde god dialog med dem. Vi skal 
kartlegge hvert medlems ambisjon for medlemskapet og sørge for at deres evner tas i bruk.  

 

 
Fordi våre medlemmer er vår viktigste ressurs er det viktig å styrke alles kompetanse. Vi skal holde faglige 
arrangementer knyttet til MDGs sentrale temaer/partiprogram samt om MDG som parti og 
organisasjonsutvikling feks. “grønt grunnkurs.” Det blir særlig viktig å skolere våre valgkampmedarbeidere 
i kommunikasjonsteknikker og faglige saker.  

 

 
Alt dreier seg om Stortingsvalget 13. September 2021! Derfor må vi organisere oss til valgkampen nå. Vi skal 
gjøre oss kjent med og følge sentrale retningslinjer for valgkamparbeid. Vi begynner med å etablere en 
kommunikasjonsgruppe, en arrangementsgruppe og en gruppe som skal lede arbeidet med å møte 
potensielle velgere ansikt til ansikt. 

 

Drift og pleie av MDG 
lokalt og nasjonalt 

Medlemspleie 

Kompetanseheving 

Valgkamp 
forberedelser 


