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Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 

Møtet startet kl. 13.00. 

Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede.  I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til 

sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende endret seg under møtet. 

Ingen representanter fra Oslokretsen eller forbundet. 

 

A. Åpning og konstituering 

Styreleder Wenche Jensen ønsket alle velkommen til møtet. Det ble deretter avholdt ett minutts stillhet 

for kolonist som døde i sesongen 2013/2014, John Myre og Kari Tørmoen 

Dagsorden og innkalling godkjent.  

Det ble i møtet endret litt om på rekkefølgen på møtet slik at forslag under F (Innkomne saker/ forslag) 

og G (Fastsettelse av kontingenter og honorar) ble tatt før E (Budsjett), som følge av mulige 

konsekvenser av F og G på H.   

 

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne 

protokoll 

Henrik Libell (P4) valgt til dirigent. Christina Aar (P94) valgt som sekretær.  Ann Kristin Fjeldheim (P19), 

Olaf Aagedal (P78), Annelise Johnsen (P95), Anne-Lise Arnesen (P25) valgt som tellekorps og Berit 

Larsen (P184) og Kjerstin Jacobsen (P185) til å undertegne protokollen. 

 

C. Styrets og komiteenes rapporter 

Styrets årsrapport ble gått igjennom ved at overskriftene ble lest opp i kronologisk rekkefølge og 

forsamlingen spurt om det var kommentarer eller spørsmål.  

 

http://www.kolonihager.no/web/PageND.aspx?id=557
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Komiteenes årsrapport ble gjennomgått ved at de ble lest opp i kronologisk rekkefølge og forsamlingen 

spurt om det var kommentarer eller spørsmål.  

Vedtak: Styrets årsrapport og komiteenes rapporter tatt til orientering ved akklamasjon. 

Styret vil etter oppfordring fra Ruth Østerdal (P105), vurdere bruk av benevnelser til neste år, slik at det 

skilles mer tydelig mellom komiteer nedsatt av årsmøte eller styret og andre komiteer av mer frivillig 

karakter.  

 

D. Årsregnskap og revisors beretning 

Revisors beretning ble delt ut ved inngangen til lokalet og beretningen ble lest høyt av revisor Anne 

Karin Eidsem Hansen (P 114).   

Det ble anledning til å stille spørsmål som ble besvart.  

Vedtak: Årsregnskapet godkjent ved akklamasjon. 

 

F. Innkomne saker/ forslag 

Forslag 1 – Endring av fartsgrenser 

Forslag fra Mette Lorentzen (P 191): 

1: Fartsgrensen senkes til 5 km/t 
2: Flere skilt med fartsgrense etableres. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 – Prinsipper for bruk av Huset 

Forslag fra styret til kjøreregler for bruk av huset: 
 

 ”Det er et prinsipp at alle fellesaktiviteter skal bestemmes og berammes før det åpnes for utleie 
til andre. Det innebærer at det først er i november eller desember det åpnes for utleie det 
påfølgende år når nytt styre har fastsatt aktivitetene for det påfølgende år. Det er imidlertid 
mulig å stille seg på en vente/ønskeliste inntil det åpnes for utleie. Hus komitéen holder 
oversikt over slike vente/ønskelister. For å ha oversikt over behov og for å kunne legge en god 
plan, må det søkes styret innen 15. november hvert år for ønske om bruk av huset til slike 
regelmessige formål kommende sesong. 

 Det er fortrinnsvis leie i sesongen som er aktuelt. 

 Ved kollisjon i ønsket dag/tid prioriteres aktiviteter med tettest kobling til hagens verdier først. 

 Styret har rett til å avvise aktiviteter om det samlede volum blir for stort, eller aktuell aktivitet 
erfaringsmessig viser seg å bare være for veldig spesielt interesserte og det ikke anses riktig å 
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reservere hele huset for så vidt liten gruppe. Det samme gjelder om annen erfaring fra 
foregående sesong tilsier at det er riktig å avslå ønsket. 

 Aktiviteter som ikke avkreves leie må være åpen for alle kolonister og kringkastes slik at alle har 
en reell mulighet til å delta. Alle ønsker om aktiviteter for lukkede grupper henvises til å leie på 
ordinære vilkår. 

 Hver gruppering må ha minst en ansvarlig som er kontaktpunkt for styret og hus komité. 

 Interne leiere må selv sørge for å rydde og vaske etter seg ved bruk.  

 Slik bruk av huset skal ikke være motivert av økonomisk profitt. Om aktuell aktivitet innebærer 
store inntekter, kan det innebære et etterfølgende krav om stipulert leie. 

 Alle grupperinger som får låne huset gratis skal avgi årsrapport om aktiviteten, omfang besøk 
mv innen medio september til styret og som deretter inngår som saksdokument til årsmøtet.” 

 

Det ble fremmet forslag fra flere i salen om å stryke ordet «store» i forbindelse med omtale av at 

inntekter kan innebære et etterfølgende krav om stipulert leie.   

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 3 – Regler for utvidet botid 

Forslag fra styret for regler knyttet til innvilgelse av utvidet botid: 
 

”Styrets forslag til kriterier, prosess, antall og innhold i standardbrev, vedtas.” 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 4 - Ekstern takst vs egen takstkomite 

Forslag fra styret:  
 

”Sogn hagekoloni går over til å benytte ekstern takst ved taksering fra og med sesongen 2015.” 
 

Etter innspill fra bl.a. Aksl Otto Bull (P21) på vegne av dagens komite og øvrig diskusjon, trakk styret 

forslaget før avstemming.  

 

Forslag 5 - Festival 

Forslag fra festivalgruppen:  
 

«Vi ber om støtte fra årsmøtet til arrangementet. Vi ber om: 

 Deltakelse i forberedelser og på selve festivaldagen 

 Forskudd på festivalbudsjett kr. 50 000. 

 Ideer til flere aktiviteter» 
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Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.  

 

Forslag 6 - Prioritering ved omsetning 

Forslag fra styret og fra Kjerstin I. Jacobsen (P185):  
 

”I 2015 er det ingen prioritering enn ansiennitet i Sogn hagekoloni.” 
 

Vedtak: Forslaget falt. 54 til 57 stemmer mot1. 

 

G. Fastsettelse av kontingenter og honorarer 

 
Forslag fra styret: 
   

«Økning av årsavgift med kr 1000 per parsell per år.» 
 

Vedtak: Vedtatt mot 9 stemmer.  

 

Forslag fra styret:  

«Økning av honorar til styret heves til kr. 60 000 fra 48 000.» 

 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

 

Forslag fra styret:  

 

«Andre kontinenter og honorarer foreslås uforandret. « 

Vedtak: Vedtatt. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fordi det uansett var flertall mot forslaget, ble det ikke fintellet selv om tellekorpsets representanter kom til 

forskjellig tall. 
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E. Budsjett.  

Vedtak: Budsjettet for 2015 enstemmig vedtatt.  

Tar inn festival 50’ både på utgifter/inntekter.  

Vedtak: Vedtatt.  

 

H. Valg 

Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til ny valgkomité ble lest opp. Valg i tråd med alle 

innstillinger med unntak av fordeling av poster til hhv styremedlem og varamedlem. Alle valg med 

unntak av to gjennomført med akklamasjon.  

Sammensetningen ser for styret og de årsmøteoppnevnte komiteer derved slik ut:  

STYRET: 
Leder   Gun Bente Johansen P 18 Ny – 2 år 
Nestleder Anne Hamre P 157 Ikke på valg 
Kasserer                Anne Lise Arnesen  P 25    Gjenvalg – 2 år 
Sekretær               Christina Aar  P 94    Ikke på valg 
Styremedlem        Kari-Lotte Sollesnes  P 109   Ikke på valg 
Styremedlem        Jan M. Sørli P 201 Ikke på valg 
Styremedlem*         Mette Nordberg P 75 Gjenvalg – 2 år 
Varamedlem         Peppe Petterson P 145 Gjenvalg – 1 år  
Varamedlem         Jane Johnsen P 147 Ny – 1 år  
Varamedlem         Bente Mogård P 178 Ny – 1 år  

 
 

*Etter benkeforslag, ble Mette Nordberg stemt inn som styremedlem i stedet for varamedlem slik som 

innstilt.  Jane Johnsen deretter ble valgt inn som varamedlem i stedet for styremedlem.  

Takstkomiteen: 
Leder Ole Jørgen Sveen P 111 Gjenvalg - 1år 

Medlem Aksel Otto Bull  P 21 Gjenvalg - 1år 

 Annelise Johnsen 
og Nils Norman Iversen 

P 95 
P58 

Gjenvalg – 1 år 

 
Byggekomiteen: 
Leder Edward Lien P 65 Gjenvalg - 1år 
Medlem Tove Elisabeth Nicolaisen  P 47 Gjenvalg - 1år 
 
Ordenskomiteen: 
Medlem Bente Kløvvik P 113 Gjenvalg - 1år 
Medlem Reidun Græsholt P 48 Ny - 1år  
Medlem* Geir Juliussen P 10 Gjenvalg - 1år 
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Medlem Rune Arneberg P 141 Ny- 1år 
 

*Det ble fremmet benkeforslag fra Ivar Martinsen (P49) om seg selv som medlem i Ordenskomiteen i 

stedet for Geir Juliussen.  

Vedtak: Overveldende flertall for valgkomiteens innstilling. 

Revisor: 
Revisor Tove Mette Emdal P 36 Ny 1 år 
Revisor Anne Karin Eidsem Hansen P 114 Gjenvalg 1 år 
Vara Inger Johanne Dalseng P 197 Ny 1 år 
Vara Bente Torjussen P 36 Gjenvalg 1 år 
 
Til Oslokretsen  
Sogn Hagekoloni sin representant til Oslo krets av Norsk Kolonihageforbund: 
Representant Anne Lise Arnesen P 25 Ikke på valg 
 
Valgkomiteen for 2013 har bestått av følgene: 
Leder Anne Grete Helbostad P 96 
Medlem Mona Anne M Kraft P 41 
Medlem Heidi Moseby Pedersen P 146 
 
Styrets innstilling til valgkomité for 2014: 
Leder Heidi Moseby Pedersen P 146 Gjenvalg 1 år 
Medlem Sepp Mantel P 106 Ny 1 år 
Medlem Ann Kristin Fjeldheim P 19 Ny 1 år 
 

Hedring av kolonister: 

Det ble gitt blomster i anledning tildeling av Norsk Kolonihageforbunds medalje og diplom iht 

fellesbestemmelsene § 10,4, med begrunnelsen «Særlig innsats for Hagen over tid», til:  

 Renate Runar 

 Asbjørn Gundersen 

 

Det ble gitt blomster til avtroppende styremedlemmer.  

 

Oslo, desember 2014 

               (sign)                                                                                 (sign) 

_________________             __________________________ 

        Berit Larsen     Kjerstin I. Jacobsen 


