Referat fra årsmøte i Frogner velforening torsdag 23/9 2021
Til stede: 11 personer hvorav 5 fra styret

1. Åpning
Odd Harald Sørensen ble valgt til å lede møtet. Oddbjørn Arntsen ble valgt til referent
og referatet underskrives av Rune Stenslet og Helge Seiertun.
Innkallingen ble godkjent.
2. Årsberetning
Odd gikk gjennom årsberetningen. Ungdomstreffene begynte på forsommeren. Dette
skal rettes i årsberetningen.
Det ble noe diskusjon om det var sankthansfeiring i 2020. Det var det, vi har bilder fra
det.
Vedtak: godkjent med en rettelse.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Odd gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen.
Vedtak: godkjent.
4. Kontingent for neste år
Ingen endring. Kontingenten for enkeltperson er 150 kr, husstandsmedlemskap 300 kr.
5. Æresmedlemskap
Det kom flere forslag. Disse offentliggjøres ikke, men styret tildeler æresmedlemskap
ifm julegrantenningen.
6. Innkomne forslag
Ingen
7. Valg
Valgkomiteen har ikke eksistert det siste året. Styret la fram sine forslag.
Valgene ble vedtatt ved akklamasjon.
Styre
Odd Harald Sørensen
Lisbeth Muñoz
Oddbjørn Arntsen
Helene Berger
Sissel Klever
Nina Olaussen
Bente Lishaugen

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

gjenvalgt, 1 år
gjenvalgt, 1 år
gjenvalgt, 2 år
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
ny, 2 år

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
I 2020 var disse aktive: Asbjørn Ruud, Bjørn Asak og Harald Økern.
Harald Grøtt er villig til å gå inn i komiteen.
Revisor
Jan Fyen

gjenvalg

2 år

Valgkomité
Vi har ikke lykkes med å finne kandidater. Styret fungerer som valgkomite.

30. september 2021

Oddbjørn Arntsen
referent

Rune Stenslet
protokollunderskriver

Helge Seiertun
protokollunderskriver

Innspill utenom selve årsmøtet
o Det mangler søppelkasser på noen busstopp.
o Hva har skjedd med blomstene som var i Frognerkrysset tidligere år?
o Skråningen mellom skolen og hallen er stygg, bør klippes. FIL er på saken om hvem som
har ansvaret.
o Hekken rundt bensinstasjonen er stor og stygg. Odd finner ut hvem som har ansvaret.
o Ønske om sti langs østsida av elva.
o Pensjonistforening kan pakke godteposer til julegrantenninga.
o Ønske om en Frognerdag
o Ønske om et samarbeidsforum for foreninger i Frogner med formål å gjøre Frogner
penere, tryggere og hyggeligere.

Referat fra årsmøte i Frogner velforening tirsdag 19/5 2020
Tilstede: 10 personer hvorav 4 fra styret

8. Åpning
Mona Bevum ble valgt til å lede møtet. Oddbjørn Arntsen ble valgt til referent og
referatet underskrives av Harald Grøtt og Hans Skarphol.
Innkallingen ble godkjent.
9. Årsberetning
Mona gikk gjennom årsberetningen.
Vedtak: godkjent.
10. Regnskap / revisjonsberetning
Lisbeth gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen.
Vedtak: godkjent.
11. Kontingent for neste år
Ingen endring. Kontingenten for enkeltperson er 150 kr, husstandsmedlemskap 300 kr.
12. Æresmedlemskap
Ingen forslag. Styret får jobbe med saken. Send gjerne forslag til
frognervel@gmail.com.
13. Innkomne forslag
Ingen
14. Valg
Valgkomiteen har ikke eksistert det siste året. Styret la fram sine forslag.
Valgene ble vedtatt ved akklamasjon.
Styre
Odd Harald Sørensen
Lisbeth Muñoz
Oddbjørn Arntsen
Helene Berger
Sissel Klever
Nina Olaussen
Sigbjørn Krunenes
Arrangementskomité
Torkjell Øye
Asbjørn Ruud
Solveig Strøm
Cecilie Bergan

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

gjenvalg
ny
ikke på valg
ikke på valg

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

2 år
2 år
1 år igjen
1 år igjen

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
I 2019 var disse aktive: Asbjørn Ruud, Torkjell Øye, Bjørn Asak og Harald Økern.
Revisor
Jan Fyen

ikke på valg

1 år igjen

Valgkomité
Mona Bevum. I tillegg gis styret fullmakt til å finne flere.

21. mai 2020

Oddbjørn Arntsen
referent

Hans Skarphol
protokollunderskriver

Harald Grøtt
protokollunderskriver

Innspill utenom selve årsmøtet
o Grillhytta, grillene og benkene der trenger vedlikehold eller utskifting. Kommunen har
muligens en støtteordning uteanlegg som er tilgjengelige for alle.
o Kan vi ha dugnad på grillplassen? Luking ol.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 10/4 2019
Tilstede: 15 personer hvorav 5 fra styret

15. Åpning
Mona Bevum ble valgt til å lede møtet. Oddbjørn Arntsen ble valgt til referent og
referatet underskrives av Kirsten Hexeberg og Kari Firveld. Takk til Kiwi for
bursdagskake!
Innkallingen ble godkjent.
16. Årsberetning
Mona gikk gjennom årsberetningen. Oddbjørn skal lage en ny versjon der navnene på
de som er i arrangementskomiteen kommer med.
Vedtak: godkjent.
17. Regnskap / revisjonsberetning
Lisbeth gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen.
Vedtak: godkjent.
18. Kontingent for neste år
Ingen endring. Kontingenten for enkeltperson er 150 kr, husstandsmedlemskap 300 kr.
19. Æresmedlemskap
Ingen forslag. Styret får jobbe med saken. Send gjerne forslag til
frognervel@gmail.com.
20. Innkomne forslag
Vedtektsendring. Styret foreslo å endre vedtektenes § 4. VALG slik at årsmøtet skal
velge én revisor.
Vedtak: enstemmig godkjent.
21. Valg
Valgkomiteen har ikke eksistert det siste året. Styret la fram sine forslag.
Valgene ble vedtatt ved akklamasjon.
Styre
Mona Bevum
Louise Fjelland
Oddbjørn Arntsen
Lisa Bangaru Melheim
Lisbeth Muñoz
Kirsten Hexeberg
2. varamedlem

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
ingen

1 år
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg, rykker opp fra vara
ikke på valg
ny, 2 år

Harald Grøtt ble takket av for sin innsats i styret.
Arrangementskomité
Solveig Strøm
Cecilie Bergan
Torkjell Øye

gjenvalgt
ny
ikke på valg

2 år
2 år
1 år igjen

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
I 2018 var disse aktive: Asbjørn Ruud, Bjørn Asak, Torkjell Øye.
Revisor
Jan Fyen

ny

2 år

Valgkomité
Det var ingen kandidater.

11. april 2019

Oddbjørn Arntsen
referent

Kirsten Hexeberg
protokollunderskriver

Kari Firveld
protokollunderskriver

Innspill utenom selve årsmøtet
o Vi kan lage en innsamlingsaksjon til vinterbelysning. Kiwi-butikken kan informere om
det. Andre foreninger kan engasjeres. Spleis.no kan brukes.
o Medlemstallet bør kunne økes. Vi kan presentere velet på møter i (nye) beboerforeninger,
huseierforeninger ol.
o Vi planlegger et jubileumsarrangement til høsten.
o Ronny Engebretsen fra ØIE informerte om deres prosjekter i Frogner sentrum og
områdene rundt.

