
Sogn Hagekoloni   
Boks 3835  Ullevål Stadion     
0805 Oslo                                                                                             

 Side 1  

 
 
Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008 

 
 
Møtet startet kl. 13.00 
Av antall fremmøtte var det totalt 80 stemmeberettigede. Sammen med 12 fullmakter ble det i 
alt 92 stemmeberettigede. 
 
 
A. Åpning og konstituering 
 
Styreleder Anita Glittum ønsket alle velkommen til møtet. 
 
Det ble avholdt et minutts stillhet for medlemmer som døde sesongen 2007/2008 
 
Saksliste – jmf. innkalling. 
Dagsorden godkjent med akklamasjon. 

 
B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll  
 
Valg av dirigent:  
Forslag fra styret: Ingrid Grundt, P1 
Valgt ved akklamasjon 
 
Valg av referent: 
Forslag fra styret: Kjell-Are Hansen, P121 
Valgt ved akklamasjon 
 
Valg av to personer til tellekorps: 
Forslag Ida Faye, P140 og May Britt Egelund, P139 
Valgt ved akklamasjon 
 
Valg av to personer til å underskrive protokoll: 
Forslag: Anne Karin Næss, P111 og Arnfinn Almås, P31 
Valgt ved akklamasjon 
 
Forretningsorden: 
Utdelt stemmeseddel med parsellnummer vises ved ønske om ordet og ved stemmegivning. Alle 
forslag til vedtak leveres skriftlig til referent. 
 
 
C. Styrets og komiteenes årsrapport 
 
Styrets årsrapport: Styret informerte nærmere samarbeidet med komitéene, bl.a. har det vært 
avholdt møter med de fleste komitéene. Det er opprettet én ny komité – IKT-komitéen. 
 
Fellesarbeid og dugnad. Det er i 2008 gjennomført dugnad på oppussing av felleshuset. Større 
vedlikeholdsarbeid er igangsatt på Lille Deichman.  
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Det har ikke vært mulig å få gjennomført forhandlinger med aktuelle instanser ang støyskjerming 
mot Ring 3. Det har vært kontakt med Vegvesenet uten at man har kommet noe videre der. 
 
Flere hytter i hagen var sist vinter utsatt for innbrudd. Det ble inngått avtale med vaktselskap som 
en ekstra sikring mot innbrudd. Siden innbruddene har fortsatt i høst er det på ny inngått avtale 
med vaktselskapet. 
 
Hafslund har gjennomført tilsyn med hyttene og fellesområdene i hagen. Det er gitt noen pålegg 
om utbedringer. 
 
Med bakgrunn i vedtak på årsmøtet i 2007 foreslår byggekomitéen forenklinger i 
byggeforskriftene. Disse baseres på eksisterende byggebestemmelser og erfaringer fra andre 
kolonihager og behandles som egen sak på årsmøtet. 
 
Takstkomitéen har taksert 10 hytter i sesongen. 
 
Ordenskomitéen rapporterer at de fleste parsellene er velstelte og i orden. Det er gjennomført to 
ordensrunder. 
 
Huskomitéen: Huset er leid ut 20 ganger siste sesong.  
 
Vannkomitéen minner om at alle må skru av kranene før vannet stenges. Vannet stenges i løpet 
av uke 44. Parselleiere som ikke har egen stoppekran må melde dette til styret så snart som mulig. 
 
Ikt-komitéen: Komitéen er ny og var i virksomhet fra juli/august. Det er satt opp ny basestasjon 
for det trådløse nettverket og det er foretatt dekningsprøve. 
 
Lille kafé: Godt besøk i sommer. Viktig sosialt tiltak. 
 
Barne- og ungdomskomitéen: Det har vært normal aktiviteten i regi av BUK. 
 
Det ble gjennomført høstmarked i år med god oppslutning.  
 
Hobbyklubben møtes fast hver torsdag. Hobbyklubben ønsker gjerne flere medlemmer. 
 
Bingoen: Normalt god sesong. Av overskuddet er det brukt midler til innkjøp av plenvalse til 
kolonihagen. 
  
100-års-komitéen: Det har vært jobbet med planlegging av 100-årsjubiléet. 
 
Omsetningskomitéen melder at det har vært solgt 10 hytter i år, en hytte er solgt internt, de ni 
øvrige er solgt eksternt. 
 

Vedtak: Styrets og komiteenes årsrapport ble enstemmig tatt til etterretning. 
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D. Årsregnskap med revisors beretning 
 
Kasserer gjennomgikk regnskapet. 
 
 
Revisor redegjorde for sin gjennomgang av regnskapet og konkluderte med at regnskapet er godt 
dokumentert og det er ingen vesentlige feil og mangler. 
 
Vedtak:  Årsregnskap og revisors beretning ble tatt til etterretning. 
 
 
E. Budsjett 
Forslaget til budsjett for 2009 ble lagt frem. 
  
Vedtak:  Budsjett for 2009 ble enstemmig vedtatt 
 
 
F. Innkomne saker 
 
Sak 1. Byggebestemmelser for Sogn hagekoloni. 
Med bakgrunn i årsmøtevedtaket  i 2007 om at styret og byggekomitéen skulle gå grundig 
gjennom byggevedtektene, ble det lagt frem forslag til nye byggebestemmelser. Byggekomitéen 
redegjorde for arbeidet som har hatt som intensjon å gjøre byggebestemmelsene mer 
rammepregede og mindre detaljorienterte.  
 
Vedtak: 

§ 1 
Sogn hagekolonis bebyggelse skal bære preg av urban småhusbebyggelse. Som en 
følge av dette skal det ikke finnes torvtak og upanelte laftede hytter. Hagen skal 
preges av både variasjon og samtidig ha et felles, helhetlig preg. 
 
§ 2 
Alle planer om bygg eller bygningsmessige endringer skal sendes som skriftlige 
søknader til byggekomitéen. Søknader skal inneholde målsatte tegninger av plan, snitt 
og fasader, samt målsatt tomtekart med inntegnet bebyggelse. Liste over utvendige 
materialvalg skal medfølge (taktekking, panel, vinduer m.m). 
Ved store byggearbeider skal det vedlegges til søknaden en oversikt over naboer som 
er varslet, med eventuelle innsigelser fra varslede naboer til søknaden. I tvilstilfeller 
avgjør byggekomitéen når varsel er påkrevet og/eller hva som kan regnes som naboer 
i denne sammenheng. 
 
§ 3 
Strøm-, vann- og avløpsspørsmål behandles av styret eller egne, oppnevnte 
komitéer.  
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§ 4 
Sogn hagekoloni har typegodkjente tegninger som kan legges til grunn når 
parselleier planlegger nybygg og/eller tilbygg, men parselleier kan også søke om å få 
oppføre andre hyttetyper.  
Tegninger av gode delløsninger som godkjennes kan senere vederlagsfritt benyttes av 
andre kolonister. 
 
§ 5 
Store bygge-/endringsarbeider som medfører mye og langvarig støy må foretas i 
perioden 20. august til 31. mai. I svært spesielle tilfeller kan styret gi dispensasjon til 
15. juni. 
 
§ 6 
Hytte med bod skal ikke ligge nærmere parsellgrense enn 2 meter. Frontveggen på 
hytta bør følge byggelinjen som er fastsatt for gata.  
Hagestue, veranda og terrasse må ikke ligge nærmere parsellgrense enn 2 meter og 
primært bak byggelinjen. 
Frittstående lysthus og veksthus må ikke ligge nærmere parsellgrense enn 1 meter og 
primært bak byggelinjen. 
Styret skal godkjenne nybygg og disses plassering på parsellen. 
All oppføring av bebyggelse, veksthus m.m foran byggelinjen skal godkjennes av 
styret. 
 
§ 7 
Maksimalt kan 25 prosent av parsellens areal være bebygd, medregnet platting og 
hellelagt område. Gangvei fra port til hytte, og veksthus regnes her ikke som bebygd 
område. 
Hovedinntrykket skal være en ”grønn” parsell. 
 
§ 8 
Det er vanlig minimum 2 ukers behandlingstid på bygge- og endringssøknader. Til 
vedtak kan byggekomitéen knytte vilkår. 
 
Det må søkes om rivetillatelse. Det gis ikke rivetillatelse før byggetillatelse til 
nyoppføring finner sted. 
 
§ 9 
Eventuelle ankesaker behandles av styret sammen med byggekomitéen. Normal 
behandlingstid for ankesaker er høyst 4 uker.  
I tillegg til bestemmelsens bokstav, plikter byggekomitéen å følge intensjonene i 
bestemmelsene ved behandling av søknader. 
 
§ 10 
I spesielle tilfeller kan byggekomitéen sammen med styret fravike punkter i 
byggebestemmelsene. 
 
§ 11 
Fundamentering av hytte skal utføres slik at hytta oppnår optimal lufting under 
bygget.  
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Luftet ringmur eller pilarer nedgravd til frostfritt anbefales – ved bruk av 
markisolasjon kan dybden reduseres. Fundamenteringen er pr i dag ikke en del av 
takstberegningen. 
 
 
§ 12 
Hytte skal ikke være større enn 30 m2, målt på bunnsvill. Hytte med bod skal ikke 
være større enn 32 m2 målt på bunnsvill. Av dette kan ikke bod være større enn 4 m2. 
Bod skal være bygd i sammenheng med hytta og skal være adskilt fra denne med hel 
vegg. Maksimum høyde på hytta må ikke overstige 4 meter målt fra terrengets 
høyeste punkt. Det tillates ikke flatt tak. 
 
§ 13  
Arealutnyttelsen innvendig står den enkelte fritt såfremt hensynet til bærende 
elementer er ivaretatt.  
Likeledes kan plassering av vinduer og dør tilpasses den enkeltes planløsning. 
 
§ 14 
Plassering av bod kan varieres etter tomteforhold og behov. 
 
§ 15 
Total bebyggelse på parsellen utover hytta (platting, dyrebur og veksthus regnes 
ikke som bebyggelse) skal være maksimum 12 m2, målt på bunnsvill. 
 
Lysthus/lekestue skal være frittstående og minimum 1 meter fra tomtegrense. 
Maksimum mønehøyde 2,5 meter målt fra terrengets høyeste punkt ved fundamentet.  
 
Størrelsen på lysthus skal ikke overstige 6 m2 og størrelsen på lekestue skal ikke 
overstige 5 m2. 
 
Veranda/terrasse skal bygges i tilknytning til hytte og må tilpasses den enkelte hytte. 
Maks høyde er som på hytte. Gulvnivå på veranda/terrasse skal ikke være høyere enn 
hyttas gulvnivå. 
Vegger på innebygd veranda/terrasse skal bære preg av mer vindusflate enn panel. 
Styret kan fravike regelen. 
 
Intensjonen er at innebygd veranda/terrasse ikke skal kunne oppfattes som at hytte 
kan være på 42 m2, men som et tillegg som bærer mer preg av vinterhage. 
 
(forslag om at lysthus ikke skal brukes til beboelsesrom falt med stort flertall) 
 
§ 16 
Frittstående veksthus skal være maksimum 6 m2. Avstand til parsellgrense 
minimum 1 meter. Maksimum høyde over terreng 2,5 meter. 
 
Veksthus mot annen vegg kan være maksimum 6. Maksimum høyde over terreng 
skal ikke overstige høyden på langveggen. Veksthus er ikke gjenstand for takst. 
 
§ 17 
Platting eller hellelagt areal skal ikke være større enn 50 m2, inklusive forbindelse 
mellom hyttedør, bod og lysthus. Ref. annen paragraf om maks 25 prosent bebygd.  
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(forslag om 25 m2 falt med stort flertall) 
 
§ 18 
Gangvei fra port til hyttedør regnes ikke til platting og ikke som bebyggelse. 
 
§ 19 
El-forsyning skal skje fra tildelt stolpe. Herfra trekkes nedgravd jordkabel 
overdekket med heller, eller gjennom luftstrekk til mønet. Jordkabel skal ikke 
tildekkes før godkjenning foreligger av autorisert installatør.  
Nye sikringskap med måler (eventuelt bare måler i eget skap) bør monteres utvendig 
på vegg. Minimum 5-sifret måler skal benyttes. Sikringskap skal være jordet.  
Nytt elektrisk anlegg, eller omfattende modernisering av gammelt anlegg skal være 
godkjent av autorisert installatør. Jordfeilbryter skal installeres. Offentlige forskrifter 
skal følges. 
 
§ 20 
Vannforsyning trekkes til den enkelte parsell fra sommerledning som ligger i 
grensegaten mellom hytterekkene. Stoppekran på stikkledning skal monteres. 
Det er den enkelte parselleiers plikt å sørge for at stoppekran er lett tilgjengelig (ikke 
dekket av kvist/kompost/busker) og at stoppekranen skiftes når den er utslitt (håndtak 
rustet i stykker etc). 
Vannpost settes opp sentralt på parsellen til hagevanning og til vannforsyning. 
 
§ 21 
Avløp for gråvann (ikke toalett) bør skje gjennom nedgravd kum og spredegrøfter 
med perforerte dreneringsrør ut i sandfylte grøfter. Kummen skal i så tilfelle være på 
minimum 1 m2 og fylles med pukk eller grov singel. (hagen har ikke kloakknett) 
 
§ 22  
Utvendig kledning: 
Endringer skal godkjennes av byggekomitéen. 
Stående faspanel (som på de eldste hyttene), tømmermannspanel eller 
”weatherboards” (liggende panel) er akseptert – andre typer skal ha eksplisitt 
godkjenning. 
 
§ 23 
Utvendig fargeskifte og endring av type overflatebehandling skal godkjennes av 
byggekomitéen. 
 
§ 24 
Pipe/ildsted i hytta skal godkjennes av brannvesen/feievesen eller den instans disse 
bemyndiger.  
Godkjenning skal forevises byggekomitéen. 
Fritt oppbygd utepeis tillates ikke. Fast oppbygd grillsted uten pipe tillates. Avstand 
til nabogrensen er minimum 4 meter. 
 
§ 25 
Letak over inngangsdør som overstiger 2,5 m2 og stikker lenger ut fra vegg enn 1,2 
meter skal behandles som veranda. Letak mindre enn ovennevnte begrensning regnes 
ikke inn i bebygget areal.  
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§ 26 
Espalier og levegger frittstående eller i tilknytning til bygning tillates. Maksimum 
høyde 2 meter. Plassering og lengde må godkjennes etter søknad vedlagt tegninger. 
Avstand til nabogrense minimum 1 meter.  
Intensjonen er at parsellen ikke skal oppfattes som innemurt. 
 
§ 27 
Dyrebur skal søkes på vanlig måte til byggekomitéen for godkjenning. Dyreart skal 
oppgis og eventuelt godkjenning gjelder kun for oppgitt dyreart. 
Tegninger og beskrivelse av plassering, samt skriftlig godkjenning fra berørte naboer 
skal følge søknaden. Dyrebur regnes ikke som bebyggelse og er ikke gjenstand for 
takst. Dyrebur skal passe til resten av bebyggelsen av parsellen, og plasseres bak 
byggelinjen. Maks grunnflate er 4 m2. 
 
§ 28 om parabolantenne flyttes til ordensreglene 
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Sak 2. 100-årsmarkeringen av Sogn hagekoloni  
 
Saksfremlegg: 
I 2009 er det 100 år siden Sogn Hagekoloni, den gang Ullevål Havekoloni, så dagens lys. Som 
årsmøtet er informert om nedsatte styret i 2007 en egen komitè som skulle bistå styret med å 
jobbe frem et program for hvordan jubileet skulle markeres. Vårt ønske er at jubileet skal speile 
Sogn Hagekoloni gjennom 100 år, bidra til å gi blest om hagen, og fokusere på de levende verdier 
kolnihagebevegelsen som helhet representerer i dag. Særlig viktig vil det være å få frem den 
betydning Sogn Hagekoloni har hatt, og har, for Oslo by. I tilegg skal jubileet gi oss anledning til 
å feire oss selv, og glede oss over hva Sogn Hagekoloni betyr for den enkelte kolonist. Jubileet 
må da legges opp slik at både interne og eksterne kan få mulighet til å delta.  
 
Både styre og komitè har lagt ned mye arbeid i denne planleggingsfasen. Vi har sfunnet mange 
gode historiske godbiter som vi ønsker å få frem i lyset i en eller annen form i jubileumsåret. 
Komiteen har også bedt om, og fått, innspill fra dagens kolonister, og har fått ungdom og barn i 
hagen til å være med i planleggingen og arbeidet med jubileet. Dette arbeidet, sammen med selve 
feiringen i 2009, håper vi vil være med på å skape en sterkere samhørighet inn i fremtidens Sogn 
Hagekoloni. Vi vil i det videre legge frem planen for hvordan jubileet skal markeres, samt vårt 
forslag til finansiering av dette. 
 
Offisiell åpning  
Den offisielle åpningen arrangeres den 20. juni. Det er planlagt en offisiell åpning med ca 50 
eksterne gjester (politikere, samarbeidspartnere og repr. fra andre kolonihager i Oslo), samt styret 
og en representant fra hver komitè i Sogn Hagekoloni.  Målet er å markere åpningen av jubileet, 
og sette oss selv, og kolonihager generelt på kartet. Når det gjelder øvrige kolonistenes plass i 
åpningsarrangementet er det viktig at alle har mulighet til å få med seg programmet.  
I forlengelsen av den offisielle åpningen, arrangeres det en St.Hans-fest for alle kolonister, med 
Barna i fokus. 
 
Jubileumsbok med DVD 
100-årsboka er tenkt som en 100 siders bok med fokus på bilder og visuelle elementer. Det meste 
av reportasjematerialet er samlet inn, og store deler av det historiske. I boken vil vi blant annet få 
en historisk gjennomgang av Hagen og av kolonihagenes start i Oslo, intervju med kolonister 
som husker Hagen fra ”gamle dager”, og med noen om hvordan livet i Hagen er nå. Det er 
ønskelig å ha med ett bilde av hver hytte i Sogn hagekoloni i boken. 100-årskomitéen ber med 
dette om tillatelse til å trykke ett bilde av hver hytte, tatt fra veien. Hvis noen av en eller annen 
grunn ønsker å reservere seg, ber vi om at dere tar kontakt med styret.  
I tillegg til bokas 100 sider ønsker vi å lage en DVD, et mini-leksikon om Sogn Hagekoloni. 
Også her er arbeidet godt i gang. 
   
Fotoutstilling  
Vi ønsker å arrangere en fotoutstilling inne på felleshuset i 2009. I tillegg til fotografier kan vi, 
for eksempel en helg, også ha en historisk utstilling med gamle redskaper, dokumenter og 
lignende.  
 
Jubileumsforestilling 
Her ønsker vi å lage et historisk tablå – vise vår egen historie i tekst og levende bilder. En 
historieforteller vil føre publikum gjennom vår 100-årige historie, men parseller og kolonister står 
for scene og spill. Forestillingen vil kunne vises 3 – 4 ganger gjennom sommeren, med en svært 
lav billettpris, og kombineres med mat og drikke i etterkant av forestillingene.  
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Barnas dag  
Som vanlig vil det bli arrangert Barnas dag, og det vil være Barne- og ungdomskomiteen som har 
ansvar for denne dagen. Men også på denne dagen ønsker vi at den røde tråden skal være Sogn 
Hagekoloni gjennom 100 år. 
 
Festmiddag  
Festmiddag for alle kolonister er planlagt i forlengelsen av Barnas dag. Dette vil bli en feiring av 
oss selv, for oss selv. Vi håper at det kommer mange, derfor planlegger vi å arrangere denne 
festen ute, i telt. Vi må selvsagt ha god mat og drikke, underholdning og levende musikk. 
Kuvertprisen må vi regne med blir på i overkant av 400 kr. Det planlegges her med en egenandel 
på kun kr. 100 for å delta, og vi må ha bindende påmelding.  
 
Høstmarked 
Styret ba i år høstmarkedkomiteen om å sitte i to år, altså også i 2009. Det sa de heldigvis ja til. 
Det betyr at vi i 2009 vil få et flott høstmarked, med en planleggingsfase som nok vil vare hele 
sesongen. 
 
Julemesse 
Julemessen vil jo bli det siste arrangementet i jubileumsåret. Det er ikke fra vår side tenkt noe 
spesielt her, men det vil være naturlig at hobbyklubben og 100-årskomiteen samarbeider også i 
forhold til dette arrangementet. 
 
I tillegg til disse arrangementene håper vi at alle arrangemeneter, fra blomstersalg, bingoen, Lille 
Cafe, hobbyklubben og åpningstidene på Lille Deichmann kan være med på å markere at vi nå 
har blitt 100 år.  
 
Mediestrategi 
Det er viktig for oss at vi i dette jubileumsåret også bruker den unike sjansen et slikt jubileum er 
til å nå ut til samfunnet utenfor. Vi ønsker derfor å bevisst bruke jubileumsåret, og innholdet i 
dette programmet, ut i media.  
 
Finansiering  
Vi ønsker at hele sesongen skal preges av 100-årsmarkeringen. I det vesentlige er det planlagt å 
bruke interne krefter for å planlegge å gjennomføre prosjektene, men vi må også benytte oss av 
noe ekstern hjelp. Komiteen har søkt om økonomisk støtte fra ulike hold. Så langt har vi ikke fått 
noen lovnader om støtte, men det vil være realistisk å tro at vi skal kunne få en viss økonomisk 
støtte fra eksterne kilder. Det er likevel slik at vi må kunne sikre økonomisk trygghet for 
prosjektet, uavhengig av om vi får ekstern støtte eller ikke. Styret foreslår at jubiléet finansieres 
slik det fremkommer av budsjettforslaget, altså uten ekstra kostnader for kolonistene. 
 
 
Vedtak:  Årsmøtet slutter seg til forslaget fra styret vedrørende markering av Sogn 

kolonihages 100-årsjubileum.  
 
Sak 3. Organisering av fellesarbeid 
 
Vedtak: Styret organiserer i 2009-sesongen fellesarbeidet i lag med bestemte oppgaver 

fremfor i roder. Alle kolonister som skal utføre fellesarbeid tilslutter seg et av 
fem lag. Hvert lag ledes av et styremedlem/varamedlem i styret. 
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Dagens komitéer kan jobbe videre innenfor sitt lag dersom det er mest hensiktsmessig, eller de 
kan finne nye måter å gjennomføre oppgavene på. 
 
Fellearbeidet utføres gjennom disse 5 lagene: 
 
Renholdslag: Vask av toaletthusene, hovedrenhold av Huset. Kan evt tilby vask etter 

utleie mot betaling 
 

Vedlikeholdslag: Vedlikehold av fellesbygninger og gjerder, samt infrastrukturen. Inneholder 
vannkomitéen og eventuelt ordenskomitéen. Vaktmester. 
 

Gartnerlaget: Luking, beplanting av fellesarealer og gressklipping. 
 

Aktivitetslaget: Festkomitéen, bingo, hobbyklubb, høstmarkedskomitéen, barne- og 
ungdomskomitéen og Lille Kafé. Eventuelt falggkomitéen. 

 
Driftslaget: Omsetningskomitéen, takstkomitéen, parkeringskomitéen og eventuelt 

ordenskomitéen. 
 
Sak 4. Forsalg til endring av kriteriene for ved tildeling av parsell.  
Saken ble fremmet av Steinar Grande, P24.  
 
Forslag til vedtak: 
Fra og med sesongen 2009 og i fem år (t.o.m 2012) praktiseres reglene i henhold til Oslokretsens 
pkt 2 om prioritering av barnefamilier slik: 
 
Sogn hagekoloni vil prioritere familier med barn under 13 år: 

 Opp til 75 prosent av hyttesalgene i sesongen skal gå til barnefamilier – minst 25 prosent 
må gå til den som står øverst på ventelisten. 

 
Styret fremmet eget forslag til vedtak og det lyder slik: 
Sogn hagekoloni vil i sesongene 2009 og 2010 prioritere familier med barn under 13 år ved at 50 
prosent av hyttesalgene i sesongen skal gå til barnefamilier og 50 prosent til de som står øverst på 
ventelisten. 
 
Vedtak:  Styrets forslag ble vedtatt med stort flertall.   
 
 
Sak 5. Utbygging og oppussing av kjøkkenet 
Styrets forslag til utbygging og oppussing avkjøkkenet på Huset ble lagt fem. Forslaget innebærer 
at kjøkkenet blir mer funksjonelt og i en langt bedre standard enn hva tilfellet har vært hittil. Mye 
av arbeidet vil basere seg på dugnad, mens oppføring av selve tilbygget samt elektriker- og 
rørleggerarbeidet vil bli utført av fagfolk. Arbeidet vil bli igangsatt i januar 2009 og skal være 
avsluttet innen sesongstart. 
Kostnadsrammen er satt til kr 300 000,-. 
 
Vedtak:  Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
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G. Fastsettelse av kontingenter og honorar 
 
Styret foreslår at honorarene blir uforandret i 2009. 
 
Vedtak:  Honorarene blir uforandret i 2009. 
 
 
 
H. Valg  
  
Valgkomiteens innstilling: 
 
Styret 
 
Leder:   Ruth Østerdal  P105  Ny 2 år 
Nestleder:  Ingrid Grundt    P1    Ikke på valg 
Sekretær:  Arnfinn Almås   P 31   Ny 2 år 
Kasserer:  Anne-Lise Arnesen,   P 25   Ny 2 år  
Styremedlem:  Brynjar Bjerkem,   P 50   Ikke på valg 
Styremedlem: Berit Larsen    P 184,   Gjenvalg, 2 år 
Styremedlem: Kari-Lotte Sollesnes  P 109   Ny 2 år 
 
Varamedlem:  Arild Johnsen Gimstad,  P 93    Gjenvalg, 1 år 
Varamedlem:  Leyla Rezaya-Golkar P 188   Ny, 1 år 
Varamedlem:  Reidun Græsholt  P 48  Ny, 1 år 
 
 
Revisjon: 
Revisor:  Per Mattis Kongsrud,   P 22,   Gjenvalg, 1 år 
Vararevisor:  Anne-Karin Eidsem Hansen P 114,   Gjenvalg, 1 år 
 
Takstkomiteen: 
Ole Jørgen Sveen, leder     P 111,   Gjenvalg, 1 år 
Tom Erik Simensen      P 102,   Gjenvalg, 1 år 
Bjørg Sjåvik, hagekyndig     P 100,   Gjenvalg, 1 år 
 
Byggekomiteen: 
Geir Juliussen      P 10   Gjenvalg, 1 år 
Henrik Libell      P 4   Gjenvalg, 1 år 
 
Ordenskomiteen: 
Liv Røisland       P 173  Gjenvalg, 1 år 
Mette Nordberg      P75  Gjenvalg, 1 år  
Inger Ytterli       P180  Gjenvalg, 1 år 
Hanne Wessmann     P 177  Gjenvalg, 1 år 
 
 
Valgkomitèen: 
Elin Birna Bjarkar       P 31  Gjenvalg, 1 år 
Rina Mariann Hansen     P 163   Ny, 1 år 
Krassimira Moi      P 38   Ny, 1år 
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Representant til Oslo krets: 
Rolf Pettersen     P 10  Ny, 2 år 
 
Steinar Grande, P 24, som har representert Sogn hagekoloni i Oslo krets til nå foreslo seg selv 
som motkandidat. 
 
Representant til Oslo krets: Rolf Pettersen fikk 33 stemmer, Steinar Granli fikk 38 stemmer.  
 
 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til kandidater styret og komitéene ble enstemmig valgt. 

Sogn hagekolonis representant i Oslo krets er Steinar Grande. 
 
 
Oslo, 20. november 2008 
 
 
 
  ___________________                                 ____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Anne Karin Næss      Arnfinn Almås 
 
 


