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Protokoll fra årsmøtet 31. oktober 2010  

Møtet startet kl. 13.00  

Av antall fremmøtte var det 92 stemmeberettigede.  I tillegg ble det fremlagt 5 fullmakter, til sammen 

97 stemmeberettigede.  

Ann Berith Hultin representerte Oslo Kretsen. 

 

A. Åpning og konstituering 

Styreleder Ruth Østerdal ønsket alle velkommen til møtet. Det ble deretter avholdt et minutts stillhet 

for kolonister som døde i sesongen 2009/2010.  

Dagsorden godkjent.  

 

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

protokoll 

Ingrid Grundt (P1) valgt til dirigent ved akklamasjon. På samme måte ble Christina Aar (P94) valgt som 

sekretær, Espen Erling Mathisen (P92) og Anne Grete Helbostad (P96) som tellekorps og Marte Sveen 

(P204) og Torill Kongsrud (P22) 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.  

Til innledningen og oversikt over styrets sammensetting ble det opplyst at Anne Hamre ble innvalgt ved 

ekstraordinært årsmøte som ble avholdt i forbindelse med vårmøtet 2010. Det tillegges i dette 

referatet at det både i innledningen og to andre steder i det utsendte materialet skulle ha stått Rolf 

Peterssen, ikke Rolf Pettersen.  

Til punkt om IKEAS arrangement ble det fremmet forslag om følgende merknad fra Kate Vivi Rasch 

(P68): ”På møte 23.8 ble styret sterkt kritisert for fraværet av den generelle informasjonen i forbindelse 

med avviklingen av Ikeas arbeid. Det ble særlig pekt på tidsaspektet kolonistene ble forespeilet på 
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vårmøtet, og den tiden dette arbeidet faktisk tok, i en periode hvor arbeid i hagen generelt har 

hyttebyggereparasjons-stans. Det ble poengtert at mangelen på informasjon rammer den demokratiske 

organisasjonsformen selve kolonihagebevegelsen er tuftet på.”  

Vedtak: Foreslått merknad vedtatt med klart flertall.  

Til punkt om ordenskomiteen og dialogmøter ble det fremmet forslag fra Ragnar Leine (P1) om 

følgende merknad: ”Det presiseres at det ikke er plikt til å delta på årsmøtet”.  

Vedtak: Foreslått merknad nedstemt mot 13 stemmer.  

Til punkt om frivillig arbeid skulle det ha stått at det var Lekeplasskomiteen som stod for arbeidet med 

lekeplassen.  

En generell tilbakemelding som fikk stor tilslutning var at årets sakspapirer ble sendt ut med en lite 

lesevennlig skriftstørrelse.  

Komiteenes årsrapport ble gjennomgått ved at komiteene ble lest opp i kronologisk rekkefølge og 

forsamlingen spurt om det var kommentarer eller spørsmål.  

Til årsrapport fra Hobbyklubben ble det etter kommentar fra styret ifht avgitte timer til både 

loppemarked og julemesse fra medlemmer tilknyttet aktivitetslaget, gitt følgende presisering fra 

hobbyklubben: ”Hobbyklubben mener at vi har fått god hjelp av aktivitetslaget, men vi ønsker oss mer 

hjelp fra kolonistene med produkter som kan selges på julemessen. ” 

Til årsrapport for Kulturpuben ble det gitt følgende korreksjoner: Per Michael Tingvold Andresen (P92) 

skulle vært oppført som medansvarlig i komiteen og at Anne Lise Johnsen har parsell 95 ikke 96.  

Til årsrapport for Lekeplasskomiteen ble det kommentert fra komiteen selv at det burde ha vært nevnt 

at det er plassert en ny sklie ned mot stien, og at rapporten samt regnskap er oversendt 

Gjensidigefondet som innvilget penger til oppgraderingen.  

Til årsrapport for Omsetningskomiteen ble det opplyst at det skulle stått at hytte 1B er et eksternt salg.  

Årsrapport for valgkomiteen ble gitt muntlig på møtet.  

Vedtak: Styrets årsrapport og komiteenes rapporter tatt til etterretning.  

 

D. Årsregnskap og revisors beretning 

Revisors beretning ble delt ut ved inngangen til lokalet og i tillegg lest høyt av Eidsem Hansen (P 114)  

Årsregnskapet ble gjennomgått og utdypet. Forholdet mellom balanse og regnskap ble særlig 

kommentert dels som følge av avvik mellom disse som skyldes tekniske problemer i banken i perioden 

vårt skjæringspunkt for årsregnskap er. Dels som følge av kundefordringer som henger igjen fra 

tidligere tider, viser ikke balansen de reelle økonomiske forholdene.  Det ble deretter gitt anledning til å 

stille spørsmål som ble besvart. 
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Vedtak: Årsregnskapet godkjent.  

 

Det ble deretter endret litt om på rekkefølgen på møtet slik at 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.   

 

F. Innkomne saker/ forslag 

Forslag 1 - Endring av komitéoppnevning fra ett til to år:  

For å sikre bedre kontinuitet og minske omfanget av ressurser som brukes på reoppnevning fremmet 

styret forslag om endring av fungeringstid både komiteer oppnevnt av årsmøtet og av styret fra ett til to 

år.  

 

Vedtak: Forslag om endring av periode for komitéoppnevning fra ett til to år ikke vedtatt. Forslaget 

falt mot 16 stemmer 

 

Forslag 2 – Justeringer i bestemmelser om fellesarbeid – herunder justering av dagens ordning om 

fritak fra plikt til fellesarbeid. 

Som oppfølging av innføring av ny arbeidslagsordning i forhold til fellesarbeid (pliktarbeidet) fremmet 
styret forslag om justering av ordlyd i bestemmelsene samt forslag om å avvikle fritak dagens 
bestemmelse om fritak fellesarbeid fordi dagens arbeidslagordningen legger det til rette for et fleksibelt 
opplegg rundt fellesarbeid, både i forhold til når arbeidet utføres og hvilke oppgaver som tildeles den 
enkelte. Det kan tas hensyn til eventuelle helseplager, samtidig som den enkeltes kompetanse, evner og 
erfaring benyttes til beste for hagen. Dermed kan alle bidra uavhengig av alder og fysisk styrke og delta 
i det sosiale fellesskapet som slikt arbeidet faktisk er. I stedet ble det foreslått å innføre en mulighet for 
fritak i helt spesielle tilfeller der en kolonist ikke selv eller ved hjelp av andre kan utføre noen form for 
fellesarbeid i løpet av sesongen.  

 
Alternativt forslag fra Ingrid Grundt (P1):  

”Forslaget har ikke tilbakevirkende kraft.” 

Det ble deretter lagt opp til avstemming slik at det først ble stemt over om man skulle fjerne dagens 

bestemmelse om fritak fra fellesarbeid, deretter om det skulle ha tilbakevirkende kraft om det ble 

flertall for å endre dagens bestemmelse.  

Vedtak: Forslag om endring av bestemmelser om fellesarbeid ikke vedtatt. Styrets forslag fikk 43 

stemmer, mens 48 stemte mot.  

Det ble dermed ikke stemt ytterligere.  
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Det ble heller ikke tatt stilling til den delen av forslaget som handlet om å justere ordlyden i 

bestemmelsene om plikt slik at de blir mer i tråd med dagens betegnelser. 

 

Forslag 3 - Gratis levering av hageavfall sesongen 2011 

Styret har i sesongen 2010 gjennomført en prøveordning med gratis levering av rent hageavfall. Dette 
har vært en suksess. Til sammen er det levert om lag 20 tonn hageavfall i containeren, samt 
at komprimatorbil er fylt opp to ganger (vår og høst).  Styret fremmet forslag om at ordningen med 
gratis levering av hageavfall videreføres i 2011-sesongen og at styret utarbeider nærmere retningslinjer 
knyttet til hva som kan leveres (mht størrelse), samt foretar vurderinger av tiltak hvis det fortsatt 
gjensettes sekker ved containeren. 
 
Vedtak: Forslag om opprettholdelse av årets prøveordning vedrørende hageavfall vedtatt. 

Overveldende flertall.  

 

Forslag 4 – Vedrørende felles drivhus 

39 kolonister hadde etter informasjonsmøtet fra komiteen ”Grønn Hage” skrevet under på et skriv der 

denne saken ble tatt opp på årsmøtet som egen sak med følgende punkter: 

1) Bygging av hønse/drivhus – vi vil i den forbindelse ha en konsekvensanalyse vedrørende drift 
og kostnader for en periode på minst 5 år.  
2) Styrets anledning til å bevilge beløp av denne størrelse uten at det er lagt frem for 
kolonistene på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.  
 

På bakgrunn av de negative reaksjonene på informasjonsmøte om felles drivhus ønsket ikke "Grønn 

hage" å fremme saken på nåværende tidspunkt noe styret har tatt til etterretning og derfor ønsker å la 

saken modne før den eventuelt tas opp igjen.  

Ang. punkt 1. Som opplyst på informasjonsmøtet; Materialutgifter til felles drivhus er beregnet 

til kr. 37 000. Styret har vedtatt en rammebevilgning på inntil 100 000 totalt til dette prosjektet. 

Påløpte kostnader i en femårsperiode vil beløpe seg til noe strøm for å hindre frost i månedene 

april og mai.  

Ang. punkt 2. Når det gjelder spørsmålet om styrets handlingsrom for økonomiske 

disposisjoner, kan vi ikke se at det er noe i noen vedtekter som er til hinder for slik disposisjon 

som det her er tale om. Dessuten er vedtaket solid begrunnet i hagens kjerneverdier; å fremme 

sosialt fellesskap samt styrke interessen for og kunnskapen om dyrking av vekster. 

I utgangspunktet var det kun fremmet en anmodning om redegjørelse og intet forslag årsmøtet skulle 

ta stilling til. Etter en viss debatt kom følgende konkrete forslag fra Bjørg Gundersen (P154):  

”Årsmøtet pålegger styret å innhente tillatelse fra de styrende organer (årsmøte/ekstraordinært 

årsmøte) ved bevilgninger til spesielle prosjekter som ikke er strengt nødvendige, eller budsjettert.” 

Vedtak: Foreslått pålegg til styret vedtatt med stort flertall. 
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Det ble opplyst på dette tidspunkt at Torill Kongsrud overtok tellejobben da Anne Grethe Helbostad 

måtte forlate møtet.  

 

Forslag 5 – Endring av byggebestemmelsenes § 5 

Ragnar Leine (P1) fremmet forslag om endring i byggebestemmelsenes § 5  

Slik at ny ordlyd skulle bli: ”Store bygge-/endringsarbeider som medfører mye og langvarig støy må i 

perioden fra 31. mai. til 20. august skje mellom kl. 07.00 til 18.00 på hverdager og mellom kl. 09.00 til 

17.00 på offentlige fridager, lørdager og helgedager.” 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. Forslaget falt mot 2 stemmer 

 

Forslag 6 – Forslag om endringer i ordensbestemmelse 

Ragnar Leine (P1) hadde fremmet forslag om endringer i ordensreglene slik at dagens punkt 1a) om 
tørking av tøy fjernes fra ordensreglene og at tidligere punkt b) endres til med nytt punkt a) og i tillegg 
får justert angivelse av tidspunkt for når arbeidsaktiviteter som kan forårsake sjenanse og/eller støy for 
naboers trivsel kan foretas.  
 
Vedtak: Del av forslaget om å fjerne bestemmelse om tørking av tøy vedtatt. (49 stemmer for) 

Foreslått justering av ordlyden i bestemmelse av tidspunkt arbeidsaktiviteter kan pågå, fikk ikke 

medhold (2 stemmer for).  

Styret fikk fullmakt til å justere ordlyd i teksten i tidligere 1b slik at setningen blir fullstendig etter at 

1a ble vedtatt å skulle utgå.  

 

Forslag 7 – Forslag om nedsettelse av gatenavnkomité 

Forslag fra Ragnar Leine (P1) om at årsmøtet nedsetter en navnekomitè på fem personer som skal 
fremlegge forslag til nye gatenavn. 
 
Vedtak: Forslaget nedstemt. Stort flertall for å beholde dagens gatenavn.   

 

Forslag 8 – Forslag til endring av gatenavn 

Forslag fra Henrik Libell (P4) om konkrete forslag til endrede gatenavn.  

Vedtak: Forslaget nedstemt. Stort flertall for å beholde dagens gatenavn.  
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G. Fastsettelse av kontingenter og honorarer 

Alle kontigenter og honorarer var foreslått uendret med ett unntak, parkeringsavgiften som var 

foreslått økt fra 300 til 500. Det innebærer at også gebyr for plikttimer var foreslått uendret. 

Forslag fra Bjørg Gundersen (P154): ”Parkeringsavgift økes med kr. 100,- til 400,-. Fellesutgiftene økes 

med kr 100,- pr. parsell som øremerkes veiprosjekt.” 

Vedtak: Parkeringsavgiften øker med 200 kroner per år.  

Bjørg Gundersen trakk deretter sitt forslag om økning av fellesutgiftene.  

 

Forslag fra Bjørg Gundersen (P154): ”Pliktgebyret økes til kr. 500,- pr uteblitte time.” 

Vedtak: Pliktgebyret beholdes uendret.  

 

E. Budsjett.  

Vedtatt uten ytterligere spørsmål.  

Vedtak: Budsjettet for 2011 vedtatt.  

 

H. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble utdelt på møtet. Valget ble i tråd med alle innstillinger og gjennomført 

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

Styret: 
   Leder Ingrid Grundt P 1 Ny, for 2 år 

Nestleder Rina Mariann Hansen P 163 Ikke på valg 

Kasserer Anne-Lise Arnesen P 25 Gjenvalg for 2 år 

Sekretær Christina Aar P 94 Ikke på valg 

Styremedlemmer Per Michael Tingvold Andresen P 92 Ny, for 2 år 

 
Rolf Peterssen P 10 Ikke på valg 

 
Ragnar Millstein P 27 Ikke på valg 

Varamedlemmer Anne Hamre P 157 Gjenvalg for 1 år 

 
Magnus Nordahl P 186 Gjenvalg for 1 år 

 
Gunn Bente Johansen P 18 Ny for 1 år 
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Oslo ……… Oslo ………. 

 

Marte Sveen 

 

Torill Kongsrud 

 

Oslo 14.11.2010 

 

Christina Aar, Referent  

    Komiteer: 
   Takstkomiteen Ole Jørgen Sveen P 111 Gjenvalg for 1 år 

 
Kate Vivi Rasch P 68 Gjenvalg for 1 år 

 
Bjørg Sjåvik P 100 Gjenvalg for 1 år 

    Byggekomiteen Geir Juliussen P 10 Gjenvalg for 1 år 

 
Tove Nicolaisen P 47 Gjenvalg for 1 år 

    Ordenskomiteen  Mette Nordberg P 75 Gjenvalg for 1 år 

 
Liv Røisland P 173 Gjenvalg for 1 år 

 
Inger Ytterli P 180 Gjenvalg for 1 år 

 
Hanne Wessman P 177 Gjenvalg for 1 år 

    Valgkomiteen Kari Lotte Sollesnes P 109 Ny for 1 år 

 
Rune Arneberg P 141 Gjenvalg for 1 år 

 
Krassimira Moi P 38 Gjenvalg for 1 år 

    Andre årsmøtevalgte verv: 
   

Revisor og vararevisor Per Mathis Kongsrud P 22 Gjenvalg for 1 år 

 
Anne-Karin Eidsem Hansen P 114 Gjenvalg for 2 år 

Varamedlemmer: Merethe Trongmo Evertsen P 160 Ny, for 1 år 

 
Bente Thorjussen P 36 Ny, for 1 år 

    

    Representant til Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund 

  

 
Rolf Peterssen P 10 Gjenvalg for 2 år 

Vara: Ingrid Grundt P 1 Gjenvalg for 1 år 

    Referent til Kolonihagebladet 
  

 
Henrik Libell P 4 Ny for 1 år 

 


