
Referat fra styremøte i Frogner velforening 11.03.2021 

 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Oddbjørn Arntsen og Sissel Klever. 
Fraværende: Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes. 
 
 
Sak 18/2020-2021: Årsmøte 2021 
Vi vil vente til det blir mulig å holde et fysisk møte. 
Oddbjørn lager utkast til årsberetning.  
 
 
Sak 19: Storvelet 
Det vil være en fordel om storvelet er oppegående når utbyggingssaker kommer opp, som 
Skoglyfjellet og veien til Ausenfjellet. 
 

 
Sak 20: Støtte til prosjekt Lerkeskogen 
Tas opp i neste møte. 
 
 
Sak 21: Søknad om tilskudd fra kommunen 
Helene, Lisbeth og Oddbjørn lager utkast m budsjett. 
 
 
Sak 22: Eventuelt 

• Odd Harald purrer kommunen om flaggstanga som er ødelagt av snøbrøyting. 

• Oddbjørn følger opp om det mangler ei stang ved bruene. 

• Støtte til prosjekt Lerkeskogen tas opp i neste møte. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 11.03.2021 
  



Referat fra styremøte i Frogner velforening 18.03.2021 
 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og 
Sissel Klever. 
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes. 
 
 

Sak 23(og 18)/2020-2021: Årsmøte 2021 
- Regnskap og revisjon. Regnskapet er lagd, revisjon og beretning gjøres pr e-post. 
- Budsjett. Helene lager det. 
- Årsberetning. Oddbjørn ferdigstiller den. 
- Kontingent foreslås uendret. Den kreves inn når årsberetningen er klar. 500 giroer 

med årsberetning kopieres opp.  
- Valgkomiteen er varslet. Styret kan assistere ved behov. 
- Gjennomføring av årsmøte kan skje når smittesituasjonen tillater det. 

 
Sak 24: Storvelet 
Det vil være en fordel om storvelet er oppegående når utbyggingssaker kommer opp, som 
Skoglyfjellet og veien til Ausenfjellet. Odd Harald oppfordrer de andre velene til å legge til 
sine styremedlemmer i Facebook-grupa. 
 
Sak 25: Støtte til prosjekt Lerkeskogen 
Initiativ fra Lions Frogner om utvikling av Lerkeskogen. De ønsker støtte til Lavvo, 
bålplass, benker, gapahuk osv.  
Vedtak: Vi kan bidra med 40 000 kr. 
 
Sak 26: Søknad om tilskudd fra kommunen 
Helene, Lisbeth og Oddbjørn lager utkast m budsjett. 
 
Sak 27: Hva kan vi gjøre for å hindre uro og hærverk i Frogner? 
Forslag til samarbeid med andre instanser, foreninger o.l. for å stoppe den negative 
trenden. Nattravnene går innom grillhytta. Det trengs flere nattravner. Det skal vi støtte. 
Grillhytta kan kanskje brukes. Ungdomsklubben mister lokalet på skolen. Skal vi involvere 
Storvelet? Odd Harald snakker med noen sentrale personer. 
 
Sak 28: Eventuelt 
Trondheimsveien. Det kjøres veldig fort vestfra over brua over Leira. Fartshumpa er for 
liten og for nære brua. Veivesenet skal visst gjøre noe på østsida. Odd Harald snakker 
med FAUs trafikkutvalg. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 18.03.2021 
  



Referat fra styremøte i Frogner velforening 20.05.2021 
 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og 
Sissel Klever. 
Fraværende: Nina Olaussen, og Sigbjørn Krunenes. 
 

Sak 29 (og 23 og 18): Årsmøte 
Regnskapet er revidert, budsjett lagd og årsberetning skrevet.  
 
Vi venter med å gjennomføre årsmøte til vi kan møtes på Grendehuset. I mellomtiden gjør 
vi klar 500-700 giroer.  
 
 
Sak 30 Sankthansfeiring:  
Avventer hva som blir tillatt av sammenkomster. 

 
 

Sak 31 Grillhytta:  
Leie til private økes til 250 kr per dag.  
Odd kan kjøpe noen nye reinskinn til erstatning for de som er dårligst.  
 
 
Sak 32 Aktivitet for ungdom:  
Vi har fått 25 000 kr fra kommunen. De har vi tenkt å bruke på sammenkomster ved 
grillhytta, fortrinnsvis på fredager. Helene og Odd Harald tar saken sammen med flere 
andre aktører i Frogner. 
 
 
Sak 33: Eventuelt 
Avgjørelser som er tatt etter forrige styremøte 
 
➢ 20 balkongflagg er kjøpt for å pynte opp på gangbrua over Leira 17. mai. 

 
➢ Vi har støttet er høringsinnspill fra «Aksjonsgruppa for bevaring av friområde på 

Heksebergfjellet» om HØRINGSUTTALELSE TIL LANGSIKTIG AREALSTRATEGI 
OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR LILLESTRØM KOMMUNE. 

 
 
 
Oddbjørn Arntsen 20.05.2021 
  



Styremøte i Frogner velforening 24.06.2021 
 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og 
Sissel Klever. 
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes. 
 
 

Sak 34 (og 29, 23 og 18): Årsmøte 
Ny dato 9. september i Hallen, møterom 1-2 kl. 19:00. Bevertningen blir denne gangen 
pizza. 
 
Vi gikk gjennom hvem som er på valg. Arrangementskomiteen er en utfordring. Vi vil 
forsøke å utvikle et kontaktnett med andre foreninger, i første omgang 
pensjonistforeningen. 
 
Oddbjørn skaffer revisor. 
 
 
Sak 35 Fellesmøte 01.06:  
Politiet er innom Frogner hvert døgn.  
OUT er også innom iblant. De var ikke med på dette møtet. 
Ungdomsklubben ansetter en person i 25 %-stilling. 
Frogner vel arrangerer aktivitet ved grillhytta på fredager. 
 
 
Sak 36 (og 32) Aktivitet for ungdom:  
Vi har søkt og fått støtte flere steder til dette. Hittil er mest brukt på utstyr og noe mindre 
på drift. Vi får et telt fra Hallgruppen og vedtok å kjøpe to telt til. Reinskinn er bestilt. En 
kurv til frisbee-golf likeså. Vi vedtok å kjøpe en aktivitetspakke (utstyr) som plasseres på 
skolen. 
 
 
Sak 38: Eventuelt 
Avgjørelse som er tatt etter styremøtet i mai 
➢ Sankthansfeiringen utgår i år. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 27.06.2021 
  



Styremøte i Frogner velforening 23.09.2021 
før årsmøtet 
 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og 
Sissel Klever. 
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes. 
 
 

Sak 39 (og 34, 29, 23 og 18): Forberedelse til årsmøtet 
Vi gikk gjennom hvem som er på valg ol. 
 
 
Sak 40: Medlemsfordeler 
Vi har kjøpt en del utsyr med tilskudd fra andre. Det gjør at vi ikke kan leie det ut. 
 
Vedtak: Vi innfører at medlemmer kan låne utsyr gratis, som en medlemsfordel. 
 
 
Sak 41: (og 36 og 32) Ungdomstreff/aktivitet for ungdom  
Kort diskusjon om ordningen, ingen store avgjørelser. 
  
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 23.09.2021 
  



Referat styremøte Frogner velforening 21.10.21 
Til stede: Oddbjørn, Odd, Helene, Bente 
 
Sak 1/2021-2022 - Referat fra årsmøtet er godkjent og signert. 
Konstituering av styret skjer på neste styremøte. Helene Berger 
fortsetter som kasserer. Nestleder-vervet står på vent. 
 
Sak 2 - Referat fra styremøter, fortsetter med tidligere rutine – 
hvis ingen kommentarer innen en uke etter utsendt, regnes det 
som godkjent. Oddbjørn refererer til Frogner Vel. 
 
Sak 3 - Økonomi – Helene redegjør for hvordan midlene vi har fått 
tildelt er brukt/ skal brukes i løpet av året. 
 
Sak 4 - Lagringsplass til utstyr – fått tilsagn fra skolen om å 
bruke bomberommet i kjelleren, kjøpe inn paller til gulvet. Vi kan få 
låne plass på pakkhuset ved Frogner stasjon som Frogner 
musikkoprs leier i dag. Helene tar opp på møte med korpset for 
godkjenning, ca kostnad 500 kr pr år evt gratis mot at korpset får 
låne teltene ved enkelte anledninger. 
 
 
Sak 5 - Årshjulet – fullstendig gjennomgang neste styremøte. 
 
Sak 6 - Tenning av julegran.  
Pensjonistforeningen v/Kari Firveld står for pakking av nisseposer. 
Helene kjøper inn til 200 stk poser, samme antall som tidligere år. 
Odd ringer juletrekomiteen og Mona 
Godtgjørelse til korpset – kr 1 500,-  
Bruker anlegget til Vel’et, mikrofonen til korpset. 
Markedsføring -  facebook og skolen/Vigilo 



Æresmedlemsskap – Vi ble enige om hvem som skal få denne 
utmerkelsen (hemmelig foreløpig). Forslag om evt å kalle 
utmerkelsen for Årets Frognerboer. 
 
Sak 7 - Hindre hærverk på grillhytta 
Problemer med å få kamera til å virke. Odd og Oddbjørn prøver å 
fikse det. Kjøper nytt glass med ekstra forsterkning. Odd prater 
med Øyvind (samboer til Bente). 
 
Sak 8 - Samarbeid med andre  
Planlegger Frognerdag i slutten av august -22. Odd ser for seg et 
felles møte med lag/foreninger i januar – 22.  
 
Sak 9 - Innføre medlemsfordeler 
Grillhytta – gratis leie for medlemmer, kr 500,- for andre 
 
Sak 10 - Nedskrive verdier 
Har noe å si ift forsikringer. Setter en fiktiv, liten sum på grillhytta. 
Pluss evt benker, skinn, musikkanlegg, telt. Odd sjekker om det er 
nødvendig. 
 
Sak 11 - Eventuelt 
Akkurat nå – Oddbjørn er i gang med å ta ned vimplene. Forslag 
om å kjøpe reflekstape til stolpene for å unngå at brøytebilen kjører 
på dem. Vedtatt. 
 
Bente 
  



Styremøte Frogner Vel 18.11.2021 

Til stede – Odd, Oddbjørn, Helene, Sissel, Lisbeth, Bente 

 

SAK 1 – Samarbeid Lions, Frogner vel og skolen 

Orientering/innspill fra Lions v/Tron Svenke og Bjørn Rønsen 

Lions har allerede et samarbeid med skolen ifm Lerkeskogen.  

Elever har jobbet med oppgaver i Lerkeveien i valgfaget –Innsats 

for andre. 

Forslag til flere aktiviteter:                                                                                   

- Elever lager «aktivitetsdag» for elever i lavere trinn.  

- Snekkeri, for eksempel lage benker tilpasset unger. 

Samarbeid med for eksempel sløydlærer 

- Grøntgrupper – jobbe med beplantning, pynting mm   

Vel’et kan for eksempel bidra med midler til materialer, verktøy, 

stille opp med pølser til elevene osv 

 

Møte er avtalt med rektor 2.12. der Svenke deltar fra Lions og 

Oddbjørn Arntsen fra Frogner Vel. 

 

SAK 2 – Økonomi 

Tilfredsstillende økonomi, Helene orienterte. 

 Amedia – fått støtte ca kr 16 000, står inntil 1.juli – 22. 

Ungdomskveld fredager, planer om å starte opp igjen etter påske 

– fortsetter å kjøpe mat, ca kr 1000,- pr gang. Vi må diskutere 

hvem som skal hjelpe til videre, for eksempel ungdommer fra 

Innsats for andre kan hjelpe til og få en liten godtgjørelse pr gang, 

for eksempel kr 100. Da hadde det holdt med en voksen person til 

stede. 

Vel’et kan bidra med midler til utstyr til aktiviteter, for eksempel 

baller, utstyr til aktiviteter..  

Låne teltene til Frogner skolekorps, maks 5 ganger pr år. Teltene 

er forsikret gjennom Vel’et. Helene får laget en «kontrakt»/avtale 

som vi skal lese gjennom/godkjenne før vi går inn på en evt 

avtale. 

 



SAK 3 – Årshjulet 

Neste er julegrantenning 28. november. 

Innhold til nisseposer er kjøpt inn, pensjonistforeningen pakker. 

Musikkanlegg er testet. Alt er under kontroll.  

Utdeling pris – årets æresmedlem. Enighet om å gi diplom med 

ramme og et gavekort. 

Odd gir oss oppgave til neste møte – lese Årshjulet. Oddbjørn 

sender lenke på hjemmesiden. 

 

 

 

 

SAK 4 – Hærverk på grillhytta 

Odd har fått anbefalt fra politiet å anmelde hærverk via mail. Han 

har gjort det, og fått bekreftelse på mottatt forhold i tillegg til brev 

om at forholdet er henlagt. 

Kamera er kjøpt inn og blir montert. Det er utprøvd av Odd og 

Oddbjørn, gir fine bilder.  

Diskuterte hva vi gjør for å hindre videre hærverk. To muligheter, 

forsterke lås/slå på døra eller la hytta stå åpen alltid. Inntil videre 

lar vi hytta være låst og håper kameraet hjelper. 

 

SAK 5 – Samarbeid stor vel’et 

Utbygging Ausen-fjellet. Frogner Vel er imot utbygging. Petter 

Halseth fra Lundermoen Vel vil innkalle til møte med alle Vel 

rundt her om prosjektet. 

 

SAK 6 – Det planlegges Frogner – dag 21. mai 2022. 

 

 

Referent: Bente 
 


