Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 9/1 2020
Til stede: Kirsten, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Lisa.
Sak 39/2019-2020: Innkommen post
Odd Sørensen spør i en e-post om vi vil være med på å arrangere felles fyrverkeri neste
nyttårsaften. Vi er positive til det og avventer mer detaljerte planer.
Sak 40: Julegrantenningen kort oppsummert
Det gikk fint! Thor Grosås hadde et innlegg og at Odd Sørensen holdt styr på det hele
som konferansier.
200 poser var pakket og 150 av dem ble delt ut av nissene.
Sak 41: Verving av nye styremedlemmer
Vi har kun få e-postadresser fra innbetalingene av kontingent. Kirsten kan informere
beboerne i Kirkebakken. Ellers får vi bruke Fb og vi vil lage en brosjyre.
Sak 42: Dato for årsmøte
23.04. kl. 19 i kafeen på Grendehuset. Legges på websida nå og på Fb seinere.
Sak 43: Trafikale forhold i Frognerveien
Vi har vært i kontakt med Rb angående trafikale forhold i Frognerveien. Artikkelen er
forsinket.
Sak 44: Eventuelt
• Forsikring av grillhytta dekker naturskade, hærverk ol. Men det er en egenandel.
Og hva med ansvar hvis noen blir skadet?
• Marius Lindvik har fått en blomst for sine internasjonale hopprestasjoner.
• Vinterlys bør være på fra november til ut februar. Ny kontakt er montert.
Saker til neste møte:
• Budsjett
• Brosjyre
• Ansvarsforsikring av grillhytta?

Oddbjørn Arntsen 29.01.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 6/2 2020
Til stede: Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Kirsten, Lisa.

Sak 45/2019-2020: Innkommen post
- Mail fra Nina Olaussen med forespørsel om støtte til lekeplassen i Klokkerstuvegen. Vi
støtter dette med 2000 kr til en benk.
Sak 46: Årsmøtet 23. april 2020
- Innkalling og årsberetning. Oddbjørn lager utkast. Må sendes ut senest 2.4.
- Frist for innkomne forslag blir 16.4.
- Nytt styre. En person har sagt ja til å bli med.
- Fordeling av roder til utdeling av vervebrosjyrer som Louise lager. Tas på neste
styremøte.
- Stand på torget? Mona.
- Skal noen ta en ringerunde?
- Budsjett: Lisbeth presenterte et forslag
- Giroer. Louise lager dem til neste styremøte
- Marina Holtvedt i ROAF kan holde et innlegg om kildesortering før årsmøtet. Vi takker ja
til det. Kl. 18:30-19:00.
- Louise lager event om årsmøtet
Sak 47: Artikkelen i Rb angående trafikk i Frognerveien
er publisert (på nett 29/1 og avis 1/2). Mona følger opp mot den nye kommunen. Det kan
bli aktuelt å kontakte FAUs trafikkutvalg og storvelet.
Sak 48: Forsikringen av Grillhytta
Vi beholder forsikringen, men betingelsene virker selvmotsigende angående
ansvarsdekning ved personskade. Spør Harald G.
Sak 49: Eventuelt
• Oddbjørn sjekker søknadsfrist for tilskudd fra den nye kommunen.
• Oddbjørn publiserer vedtektene som ble endret i fjor.
Saker til neste møte:
• Roder for utlevering av post
• Utsendingene før årsmøtet

Oddbjørn Arntsen 09.02.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 19/3 2020
Til stede: Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Kirsten, Lisa.
Dette var et nettmøte for å ikke bidra til å spre korona-virus.
Sak 50/2019-2020: Innkommen post
Informasjon fra Lillestrøm kommune om søknad om tilskudd. Utbetaling skal nå skjer etter
at aktiviteter er avholdt. Mona har registrert velet slik at det er mulig å søke.
Sak 51: Årsmøte
-Gjennomgang av innkallingen. Vi arbeider ut fra at årsmøtet kan gå som planlagt, men
tar tydelig forbehold om at det kan bli utsatt pga. koronaepidemien.
Innkallingen deles ut 2. april.
Adressen c/o Melheim er i orden å bruke.
Louise gjør ferdig giroene og får trykt eller kopiert 1000 stk. De kan hentes hos Mona.
-Gjennomgang av årsberetning. Oddbjørn renskriver den.
-Lisbeth presenterte regnskapet. Det er revidert.
-Frammøte ca. kl. 17:30 den 23. april
-Innkjøp av kaffe, kake og antiback med mer ordner Mona.
-Nytt styre – vi har fått noen nye kandidater slik at det blir mulig å velge et fullt styre.
-Blomst til representanten fra Roaf – Mona?
Sak 52: Giroer/brosjyrer
Louise presenterte forslag. Se sak 51.
Sak 53: Fordeling av roder for utdeling av giroer/brosjyrer
Lisa
rode 1 + Børkeveien?
Lisbeth
rode 2 + Børkeveien?
Louise
rode 3 - Børkeveien
Oddbjørn
rode 4
Mona
rode 5 + statoilblokka
Sak 54: Søkebetingelser for støtte fra Lillestrøm kommune
Se sak 50. Det er driftstilskudd som er aktuelt for oss. Søknadsfrist 1.4.
Sak 55: Forespørsel om innspill
Lillestrøm kommune foreslår å endre skolekretsen for Hexeberg. Storvellet har bedt oss
støtte opp om protesten, men det møtet har vært.
Sak 56: Plakattavlen v/bensinstasjonen.
Den trenger reparasjon, men den er ikke vårt ansvar. Vi gjør ikke noe.
Sak 57: Eventuelt
• Dugnaden i mai utgår. Skolen og barnehagene rydder, og velet har hatt liten
oppslutning om ryddingen de siste årene.
• Jubileet som ikke ble noe av i fjor. Grendehuset spør hva vi synes. Louise skriver
svar om at vi synes det for sent nå, men at vi tenker på et folkemøte med deler av
den nye kommunens ledelse.

Oddbjørn Arntsen 22.03.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 30/4 2020
Til stede: Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Lisbeth, Kirsten, Lisa.
Dette var et nettmøte for å ikke bidra til å spre korona-virus.
Sak 58/2019-2020: Innkommen post
Spørsmål fra kommunen om flagging, se sak 61.
Sak 59: Årsmøte
-Korona-restriksjonene er lempet på. Vi kan ha årsmøte 19. mai kl. 19. Mona sjekker om
Grendehuserter ledig.
-Vi serverer kaffe, og kake i papir.
-Frammøte for styret ca. kl. 18.
-Innlegget fra Roaf utgår.
Vi skal forholde oss til myndighetenes retningslinjer om under 50 deltakere.
Sak 60: Sankthansfeiring
Vi arrangerer hvis det er lovlig da. Louise bistår med søknader om bål.
Sak 61: Flagging 17. mai
Louise og Oddbjørn heiser flaggene kl. 8-9. Lisbeth og Mona tar dem ned kl. 20-21.
Sak 62: Eventuelt
• Mona har spurt kommunen igjen om fotgjengerfelt.
• Mona har spurt om kommunen skal ha snegleaksjon i år.
• Mona har sendt melding til ØIA for å få dem til å fjerne en kvisthaug mellom
Dueveien og jernbanen.

Oddbjørn Arntsen 30.04.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening 19.05.2020
Til stede: Odd Harald Sørensen, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen, Helene Berger og
Sissel Klever.
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes.

Sak 1/2020-2021: Konstituering av styret
Odd Harald Sørensen
leder
Lisbeth Muñoz
nestleder
Oddbjørn Arntsen
sekretær
Helene Berger
kasserer
Sissel Klever
styremedlem
Nina Olaussen
1. varamedlem
Sigbjørn Krunenes
2. varamedlem

Sak 2: Søknad om kulturmidler
Oddbjørn leverer søknad, Helene kan hjelpe til. Fristen er 31.05.

Sak 3: Eventuelt
• Sissel ordner en oppmerksomhet til Mona som har gått ut av styret.
• Neste styremøte blir torsdag 11.06. kl. 19 i møterom 2 ved hallen. Odd bestiller
rommet.
Saker: sankthansfeiring

Oddbjørn Arntsen 19.05.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening 11.06.2020
Til stede: Odd Harald Sørensen, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen, Helene Berger og
Sissel Klever.
Ikke innkalt: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes.

Sak 4/2020-2021: Sankthansfeiring 23.06. kl. 18-21
Tillatelsene er i orden.
Vi må ha vann, såpe, anti-bak og liste med navn og telefonnummer til de som kommer.
Ansvar
Klipping: Odd Harald organiserer.
Facebook: Lisbeth
Web: Oddbjørn og Odd Harald
Plakater, griller og innkjøp: Solveig
Slanger og vann: Oddbjørn
Odd Harald spør kommunelegen om det er forsvarlig å gjennomføre
arrangementet.
Sak 5: Julegrantenning
Vi kan invitere ordføreren til å tale.
Det er noe usikkert om framtida for julemarkedet, og det er to andre messer på Frogner
før jul. Vi kan høre med de andre om et samarbeid er aktuelt.
Sak 6: Lerkeskogen og lekeplassen
Plassen er gravd opp pga. en kraftkabel. Kommunen bruker nå noen penger på å
planlegge opprusting av plassen og tilrettelegging i skogen. Kommunen eier grunnen.
Sak 7: Presentasjon av lag og foreninger 29.08.
FIL arrangerer dette kl. 11-15. Vi stiller opp med Odd Harald og Oddbjørn på første vakt.
Sak 8: Vedlikehold av grillhytta
Odd Harald spør Lions.
Sak 9: Lokale tiltak
Skøytebanen var et populært sted som alle kunne bruke før skolene ble bygd om. Odd
Harald spør FIL om de kan få til is igjen til vinteren.
Sak 10: Eventuelt
• Vi beholder postadressen.
• Vi snakket litt om samarbeid med velene i området gjennom Vestre Sørum Storvel.
• Oddbjørn registrerer det nye styret i Brønnøysundregistrene.
• Fyrverkeri nyttårsaften. Vi er ikke fremmede for det, men pyroteknikker må leies
inn. Odd Harald lodder stemningen blant folk på Fb.

Oddbjørn Arntsen 11.06.2020

Referat fra styremøte i Frogner velforening 17.09.2020
Til stede: Odd Harald Sørensen, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen, Helene Berger.
Fraværende: Nina Olaussen, Sissel Klever og Sigbjørn Krunenes.

Sak 11/2020-2021: Uttalelse om reguleringsplanarbeid for Skoglyfjellet syd
Styrebehandlet per e-post 22.08.
4 var for og ingen mot at vi sluttet oss til uttalelsen som Aksjonsgruppa for bevaring av
friområde på Heksebergfjellet v Monica Trøen Volden leverte.
Sak 12: Rutiner for styremøter og referat
Leder sender innkalling med dagsorden som e-post.
Referatet blir godkjent automatisk en uke etter siste oppdatering.
Struktur for styremøter:
➢ Status for saker i forrige møte
➢ Innkommet post
➢ Økonomi
➢ Aktiviteter
➢ Eventuelt
Sak 13: Status for saker i forrige møte
Sak 4: Sankthansfeiring. Det kom færre folk enn ventet, men arrangementet var vellykket.
Sak 5: Se sak 16.
Sak 6: Lerkeskogen og lekeplassen. Lite nytt.
Sak 7: Presentasjon av lag og foreninger 29.08. ble avlyst pga koronarestriksjonene.
Sak 8: Vedlikehold av grillhytta. Status ukjent.
Sak 9: Lokale tiltak. Basket-banen var tenkt brukt som skøytebane, men er ikke egnet
fordi den er høyest på midten så vannet renner av.
Sak 14: Økonomi
Velet har forskuttert utstyr til lekeplassen i Klokkerstuveien. Kommunen vil refundere
utleggene når alle regningen er sendt inn samlet. Nina ordner det.
Sak 15: Rutine for betaling av regninger
Kasserer legger faktura til betaling og varsler leder som godkjenner betalingen i
nettbanken.
Sak 16 (og 5): Julegrantenning
Dette arrangementet utgår i år. Det blir for vanskelig å arrangere med de gjeldende
korona-tiltakene (påmelding og registering, en meter avstand osv.). Treet skal reises og
lysene tennes søndag 29.11.
Sak 17: Eventuelt
• Nattravner. Det har vært ansamling av ungdommer på skoleplassen i helgene.
FAU diskuterer å starte opp igjen med nattravner i Frogner. Vi tenker foreldrene er
de nærmeste til å være pådrivere til dette, ikke velet.
• Odd Harald skal registreres som velets kontaktperson i Brønnøysundregistrene.
Oddbjørn ordner det.

Oddbjørn Arntsen 17.09.2020

