Signering av protokoll for årsmøte i Sogn
kolonihage

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:
• Hansen, Thorbjørn Schou (13.05.1953), signert 29.12.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Jacobsen, Kjerstin Ingier (23.08.1956), signert 02.01.2022 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra årsmøtet 28. oktober 2021
Årsmøtet ble avholdt i kantina til Blindern videregående skole (tidligere Sogn videregående skole)
Sognsveien 80
Til stede: I utgangspunktet 63 stemmeberettigede kolonister 2 fullmakter ble fremlagt. Til sammen 65
stemmeberettigede.
3 stemmeberettigede kolonister forlot møtet underveis.

A) Åpning og konstituering.
Styreleder ønsket alle velkommen til møtet.
Det ble deretter avholdt ett minutts stillhet for kolonister som døde i perioden 27.10 2019 til 28.10.2021:
Gerd Nille Kullbunden parsell 151
Marit Grande parsell 26
Bjørg Inger Gundersen parsell 154
Randi Bjørkes Winjum parsell 155
Dagsorden og innkalling ble godkjent

B) Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og to medlemmer
til å undertegne protokollen.
Brynjar Bjerkem P50 og Christina Aar P94 ble valgt til dirigenter
Thor Rudsbråten P7 og Cristina Myrebøe P199 ble valgt til protokollførere
Gun Bente Johansen P18, Nina Jangsett P176 og Mari Johnsrud (student) ble valgt til tellekorps
Kjerstin Ingier Jacobsen P185 og Torbjørn Schou Hansen P176 ble valgt til å undertegne protokollen
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Leder tok ordet og gikk igjennom forslag til forretningsorden
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle som ønsker ordet, viser stemmeseddel med synlig nummer.
Alle som skal ha ordet må tale fra tilvist talerstol.
Ingen kan ta ordet flere enn to ganger til samme sak.
Første gang 3 minutter, andre gang 2 minutter.
Forslagsstiller kan holde første innlegg inntil 5 minutter, deretter andre gang 2 minutter.
Ingen replikker.
Endringsforslag må leveres til dirigentbordet skriftlig før strek er satt.
Strek settes av dirigentene.

Enstemmig vedtatt.

C) Styrets og komiteenes rapporter
Ingen generelle merknader til styrets rapport før gjennomgangen
Styrets årsrapport ble deretter gått igjennom ved at overskriftene ble lest opp i kronologisk rekkefølge og
forsamlingen spurt om det var kommentarer eller spørsmål.
Det var ingen kommentarer til årsrapporten
Vedtak: Styrets og komiteenes rapporter tatt til orientering ved akklamasjon.

D) Årsregnskap med revisors beretning
Kort redegjørelse om regnskapet
Revisors beretning ble lest høyt i møtet. Denne bekreftet at regnskapet var revidert, at alle bilag
gjennomgått - var vedlagt og kontrollert og funnet i orden. Ingen vesentlige bemerkninger.
Det ble ikke stilt spørsmål til regnskapet
Vedtak: Årsregnskapet godkjent enstemmig.

E) Innkomne saker/forslag
Forslag 1 Årsmøtevalg av omsetningskomiteen
Forslagsstiller: Styret
Forslag til vedtak: Fra og med dette årsmøtet velges omsetningskomiteen av årsmøtet
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
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Forslag 2. Ordensreglene § 2.1.11
Forslagsstiller: Ruth Østerdal, parsell 105
Setningen
«Hekker/busker/planter og annen vekst må ikke plantes nærmere grense mot nabo enn 1 meter». Om
begge parselleiere er enige, kan det søkes særskilt til styret om å plante hekk på tomtegrense mellom to
parseller, da med delt vedlikeholdsansvar. Maksimum høyde for slik hekk er 1,5 meter
endres til
«Hekker/busker/planter og annen vekst må ikke plantes nærmere grense mot nabo enn 1 meter og ikke
overstige en høyde på 1.5 meter». Om begge parselleiere er enige, kan det søkes særskilt til styret om å
plante hekk på tomtegrense mellom to parseller, da med delt vedlikeholdsansvar. Maksimum høyde for
slik hekk er også 1,5 meter»
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Setningen
«Skogstrær er ikke tillat på parsellene»
endres til
«Skogstrær og busker som vokser vilt i naturen er ikke tillat på parsellene»
Vedtak: Forslaget ble Ikke vedtatt.

Forslag 3. Endringsforslag i sak F) fastsettelse av kontingent og
honorarer
Forslagsstiller: Hallvard Julseth P179

Forslag: kontingenten skal beholdes på kr 9300.
Vedtak: forslaget vedtatt med 27 stemmer for og 24 stemmer imot.
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Forslag 4. Ordensregler og byggebestemmelser
Forslagsstiller: Styret
Det ble stilt et endringsforslag fremlagt av Grande P24: At de eksisterende ordensregler og
byggebestemmelsene skulle bestå uten forandringer. Dette fordi de var oppe på årsmøtet så sent som i
2019.
Dette endringsforslaget ble votert: 15 var for og 50 var imot. Endringsforslaget falt
Deretter ble styrets endringsforslag gått igjennom punkt for punkt.
Nåværende bestemmelser
2.1 Ordensregler
Vedtatt av årsmøtet. Sist endret
på årsmøtet 27. oktober 2019.
Fellesområder
§ 2.1.2. Enhver parselleier må
holde halvdelen av gaten
utenfor sin parsell fri for ugress.
Hjørneparseller og
gjennomgående parseller har
halve gaten på begge sider.

Forslag på nye bestemmelser
2.1 Ordensregler
Vedtatt av årsmøtet. Sist endret
på årsmøtet (28. oktober 2021)
Fellesområder
§ 2.1.2. Enhver parselleier må
hold halvdelen av gaten utenfor
sin parsell, fra grensepinne til
grensepinne fri for ugress.
Hjørneparseller og
gjennomgående parseller har
halve gaten på begge sider av
parsellen.
Egen parsell
Egen parsell
§ 2.1.11. Medlemmene skal
§ 2.1.11a. Medlemmene skal
bruke og til enhver tid holde sin bruke og til enhver tid holde sin
parsell / hytte velstelt og i pen
parsell / hytte bygninger og
og ordentlig stand.
gjerde godt velstelt vedlikeholdt
Medlemmene plikter også å
og i pen og ordentlig stand.
holde ved like hekker og annet
Medlemmene plikter også å
hegn for sin parsellgrense og
holde ved like hekker og annet
mot veiene. Det forutsettes
hegn og gjerder for sin
aktiv og jevnlig bruk av
parsellgrense og mot veiene.
parsellen. Manglende / lite bruk §2.1.11b. Det forutsettes aktiv
og tilstedeværelse uten at det er og jevnlig bruk av parsellen.
tatt opp på forhånd og
Manglende / lite bruk og
begrunnet med særskilte forhold tilstedeværelse uten at det er
for en avgrenset periode, vil bli
tatt opp på forhånd og
ansett som mislighold av
begrunnet med særskilte forhold
leieavtalen.
for en avgrenset periode, vil bli
ansett som mislighold av
leieavtalen.
Frukttrær må ikke plantes
Frukttrær må ikke plantes
nærmere gate og nabo enn 2
nærmere gate og nabo enn 2
meter og bærbusker ikke
meter og bærbusker ikke
nærmere enn 1,5 meter.
nærmere enn 1,5 meter. Er
naboene enige om det, kan
bærbusker plantes på grensen.

Vedtak
Vedtatt

Vedtatt mot 1 stemme

Endringen ble vedtatt med
overveldende flertall

Endringen om beplanting på
grensen ble ikke vedtatt.
16 stemte for, 50 var imot.
Det øvrige er som før, vedtatt
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Nåværende bestemmelser
Frukttrær må beskjæres slik at
de ikke sjenerer eller hindrer
trafikken i gatene. Høyde på
trær skal ikke overstige
maksimalhøyden for den tillatte
bobebyggelse
§ 2.1.14. Gress o.l. må
parselleieren selv sørge for å
fjerne eller kompostere på sin
egen parsell, enten nedgravet
eller i kompostbinge. Ved
kompostering må
kompostmidler brukes, slik at
man unngår insektplage
§ 2.1.18. Ved overtredelse av
regler/bestemmelser/vedtekter
som gjelder for Sogn Hagekoloni
skal styret følge denne
framgangsmåten:
•
Først tilsnakk.

Forslag på nye bestemmelser
Frukttrær må beskjæres slik at
de ikke sjenerer eller hindrer
trafikken i gatene. Høyde på
trær skal ikke overstige
maksimalhøyden for den tillatte
bobebyggelse.
§ 2.1.14. Gress o.l. må
parselleieren selv sørge for å
fjerne eller kompostere på sin
egen parsell, enten nedgravet
eller i kompostbinge. Ved
kompostering må
kompostmidler brukes, slik at
man unngår insektplage.
§ 2.1.18. Ved overtredelse av
regler/bestemmelser/vedtekter
som gjelder for Sogn Hagekoloni
skal styret følge denne
framgangsmåten:
•
Først tilsnakk.
dialogmøte med referat.

Vedtak
Forstavelsen «bo» ble foreslått
fjernet. Dette ble enstemmig
vedtatt

2.2 Byggebestemmelser
Vedtatt på årsmøtet. Sist endret
på årsmøtet 27. oktober 2019. I
tillegg finnes det en veiledning
til bygging av ny hytte Sogn
Hagekoloni, se kapittel 3.
Annen bebyggelse på parsellen
§ 2.2.8 Lysthus/lekestue skal
være frittstående. Maksimum
mønehøyde 2,5 meter målt fra
eksisterende terrengs høyeste
punkt, målt ved fundamentet.
Størrelsen på lysthus/lekestue
skal ikke overstige 6 m2.

2.2 Byggebestemmelser
Vedtatt på årsmøtet. Sist endret
på årsmøtet 28. oktober 2021. I
tillegg finnes det en veiledning
til bygging av ny hytte Sogn
Hagekoloni, se kapittel 3.
Annen bebyggelse på parsellen
§ 2.2.8 Lysthus/lekestue skal
være frittstående. Maksimum
mønehøyde 2,5 meter målt fra
eksisterende terrengs høyeste
punkt, målt ved fundamentet.
Størrelsen på lysthus/lekestue
skal ikke overstige 6 m2.
Lysthus skal ha vinduer fra
hjørnet til hjørnet av bygget, og
på tre av veggene.
§ 2.2.10. Platting eller hellelagt
areal skal ikke være større enn
50 m2, inklusive forbindelsen
mellom hyttedør, bod og
lysthus. Platting kan maksimum
være 15 cm over bakkeplan.
Avstand til nabogrense skal
være minimum 1 meter.

Vedtak
Vedtatt

§ 2.2.10. Platting eller hellelagt
areal skal ikke være større enn
50 m2, inklusive forbindelsen
mellom hyttedør, bod og
lysthus. Platting kan maksimum
være 15 cm over bakkeplan.

Strykningen ble enstemmig
vedtatt

Tilsnakket ble foreslått strøket,
da styret ser det som en
selvfølge at man har muntlig
kommunikasjon på forhånd.
Ordet «tilsnakk» ble enstemmig
vedtatt å erstattes med
«dialogmøte med referat»

Endringen ble vedtatt

Endringen ble vedtatt
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2.2 Byggebestemmelser
§ 2.2.12. Espalier og levegger
frittstående eller i tilknytning til
bygning tillates. Maksimum
høyde 2 meter, maksimum
lengde innenfor byggelinjen, og
avstand til nabogrense minimum
1 meter. Søknad om plassering,
høyde og lengde, vedlagt
tegninger og godkjennelse fra
nærmeste naboer, må
godkjennes av byggekomiteen.
Om begge parselleiere er enige,
kan det søkes særskilt til styret
om å plassere espalier eller
levegg på grensen mellom to
parseller. Byggekomiteen skal
sørge for at intensjonen om at
parsellen ikke skal oppfattes
som innemurt blir overholdt
• fremdriftsplan

2.2 Byggebestemmelser
§ 2.2.12. Espalier og levegger
frittstående eller i tilknytning til
bygning tillates. Maksimum
høyde 2 meter, maksimum
lengde innenfor byggelinjen, og
avstand til nabogrense minimum
1 meter. Søknad om plassering,
høyde og lengde, vedlagt
tegninger og godkjennelse fra
nærmeste naboer, må
godkjennes av byggekomiteen.
Om begge parselleiere er enige,
kan det søkes særskilt til styret
om å plassere espalier eller
levegg på grensen mellom to
parseller. Byggekomiteen og
styret skal sørge for at
intensjonen om at parsellen ikke
skal oppfattes som innemurt blir
overholdt
• fremdriftsplan. Som
inneholder ferdigstillingsdato.
• Nærmeste naboer skal
varsles om nybygg innen
endelig godkjenning gis.
• Byggekomiteen kan på
anmodning lage liste over
parseller som skal varsles.

Vedtak
Det ble innlevert endringsforslag
fra Ivar Martinsen P49:
1: Høyde ned til 1,5 meter
2: Ikke forandre innenfor
byggelinjen.
3: skriftlig godkjennelse fra
nærmeste naboer.
Avstemmingen:
1: 15 for resten imot
Forslaget ikke vedtatt
2: 15 for resten imot
Forslaget ikke vedtatt
3: Forslaget vedtatt mot 15
stemmer
«Maksimum lengde» strykes.
«og styret» legges til.
Vedtak: Dette ble vedtatt
Dette forslaget til
fremdriftsplan ble vedtatt

Forslag 5. Prioritering av barnefamilier ved omsetning
Forslagsstillere: Omsetningskomiteen (Isa-Heid Sørensen og Arnfinn Almås)
Det ble etter diskusjon kommet med et endringsforslag vedrørende stemmerekkefølgen fra Halvard
Julseth P179: Først stemme på om vi skal ha prioriteringer av barnefamilier, deretter aldersgrense.
Forslag: Det skal i 2022 være prioritering av barnefamilier med barn under 8 år ved 50% av
overdragelsene.
Forslaget deles i to:
Delforslag 1: Det skal i 2022 være prioritering av barnefamilier ved 50% av overdragelsene
Forslaget vedtatt
Delforslag 2: Aldersgrense for barn settes til under 8 år.
Forslaget vedtatt
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Forslag 6. Avlevering av dokumenter fra Sogn hagekoloni
Forslagsstiller: Arkivgruppa
Forslag til vedtak:

•
•

•

Informasjon om pågående arbeid tas til orientering.
Styret gis fullmakt til å iverksette avlevering av dokumenter av typen styreprotokoller,
foreningsprotokoller, årsmøtepapirer og -protokoller mv, korrespondanse med
kommunen eller forbundet mv, samt ulike typer publikasjoner tilbake i tid til oppstarten
og frem til og med 1999.
Arkiv per parsell som viser kontraktsinnehavere, byggesaker mv omfattes ikke av
avlevering i første omgang. Om dette vil vise seg aktuelt vil dette i så fall bli fremmet som
egen sak på et senere tidspunkt. Det samme gjelder for historisk bildemateriale.

Forslaget vedtatt

F) Fastsettelse av kontingent og honorarer
Styrets forslag: Årsavgift for 2021/2022 økes fra 9300 til 9600.
Vedtak: Ikke vedtatt.
Forslag: Parkeringsavgift for 2021 uendret kr 1200
Vedtatt
Forslag: Godtgjørelse til styret og vaktmestre beholdes uendret
Vedtatt

G) Budsjett
Budsjettet ble vedtatt med overveldende flertall
Tilleggsforslag fra styret: Øremerkede midler som er ført i balanseregnskapets kontantbeholdning vil
ikke lenger behandles som øremerket. Styret anbefaler at øremerking av midler til særlige formål søkes
unngått. Anvendelse av midler skal fortrinnsvis skje i de årlige budsjettvedtakene
Tilleggsforslaget ble vedtatt

H) Valg
Forslag: Det opprettes et Arbeidsutvalg for å effektivisere saksbehandling og styrearbeid i Sogn
hagekoloni. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær.
Årsmøtet mente dette måtte inn i vedtektene fra Oslo krets av kolonihageforbundet. Siden de først skal
ha årsmøte i 2023 mente styret at dette forslaget kun er for 2022 for så og avvente hva som skjer i 2023
på årsmøtet til forbundet.
Vedtatt med overveldende flertall
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Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til ny valgkomité ble lest opp. Alle valg med akklamasjon.

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

Styremedlemmer
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Ragnar Leine
Bente Mogård
Inger-Johanne Dahlseng
Cristina Myrebøe
Jane Johnsen
Tone Fridheim
Kristian Millstein
Svein Ballo
Hilde Walsø

P1
P178
P197
P199
P147
P118
P 27
P51
P52

Revisor
Revisor
1.vara
2. vara

Tove Mette Emdal
Bente Torjussen
Anne Lise Arnesen
Anne Hansen

P42
P36
P25
P114

Byggekomiteen
Medlem
Medlem

Roberta Luciani
Tove Elisabeth Nicolaisen

Revisorer

P62
P47

Omsetningskomiteen
Medlem
Medlem

Arnfinn Almås
Isa-Heid Sørensen

P31
P145

Aksel-Otto Bull
Bjarte Aarseth
Annelise Johnsen

P21
P115
P95

Rune Arneberg
Grete Liberg
Guri Svendsen
Tine Pay

P141
P104
P125
P56

Takstkomiteen
Leder
Medlem
Medlem

Ordenskomiteen
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Valg av representant fra Sogn hagekoloni til Oslo krets av norsk
kolonihageforbund
Styrets innstilling: Gjenvalg av Bente Mogård P178, Cristina Myrebøe P199 som personlig vara.
Vedtatt.

Valgkomite for 2022:
Forslag: Brynjar Bjerkem P50, Kari-Lotte Sollesnes, P109 og Gun Bente Johansen P18
Vedtatt.
Styreleder sa til slutt at avtroppende styremedlemmer Thor Rudsbråten P7, Morten Lystad P156 og Berit
Larsen P 184 og vaktmestrene Asbjørn Gundersen P 154 og Bjørn Sundby P202 skulle tradisjonen tro få sin
takkegave etter hvert.

Dato:

Dato:

Kjerstin Ingier Jacobsen P185

Torbjørn Schou Hansen P176
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