
Styremøte 14.01.22 

Til stede: Odd, Oddbjørn, Helene, Bente 

 

Gjennomgang av Årshjulet 

Oppdatering av punkter i årshjulet 

 

Samarbeid med Lions 

Oddbjørn og representanter fra Lions har hatt møte med skolen angående 

samarbeidsprosjekter. Pr nå har elever fra ungdomstrinnet deltatt i å snekre 

krakker mm til området i Lerkeskogen. Vil fortsette dette samarbeidet. Vel`et 

kan bidra med midler til utstyr, verktøy el. 

 

Rusken                                                                                                                            

Odd sjekker med ROAF når dem har vårrydding på Frogner. Forslag om en felles 

ryddedag i slutten av april.  

 

Frivillighetens dag lørdag 21. mai 22. 

Korpset sender ut invitasjon til alle lag og foreninger på Frogner. 

Lillestrøm kommune inviterer også til arrangementer denne dagen som vil 

foregå i Lillestrøm. 

Vi i vel`et trenger noen til å sitte og representere oss med vimpel mm 

 

Ungdomstreff framover 

Diskutere dette nærmere på neste styremøte 

 

Neste styremøte 17. februar 22 kl 19. Årsmøte 28. april kl 19. 

 

Bente 



Styremøte 17. februar 2022 
 

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

 

 

Markere OL-mester fra Frogner, Marius Lindvik 

Odd har vært i kontakt med ordføreren angående hva som kan gjøres for å markere dette.  

Tenker på en markering på Frogner med for eksempel bilde av Lindvik foran skolen med flagg og 

elever og med ordfører som overrekker gave og blomster.  

Odd hører med foreldrene om mulighet for dette, idrettslaget og skolen. 

 

Årshjulet 

Markere Frogner skolekorps 70 år. Markere sammen med frivillighetens dag/år, lørdag 21.mai. 

Helene har søkt sparebankstiftelsen om tilskudd til dette arrangementet 

21.mai kl 10 – 16. Kake til 200 stk kommer kl 15, kanskje 2 kaker. 

Vi lager et arrangement på Facebook som heter frivillighetens dag på Frogner. 

 

Søke midler – Lillestrøm kommune                                                                                                                                                    

Helene sender søknad - forslag om å søke penger til:            

- Belysning med sensor ved grillhytta  

- Noen nye krakker ved grillhytta   

- To bålpanner   

- Sittebenker og lekeapparat til lekeplass i Klokkerstuveien  

 

 

Ungdomstreff fredager  

Odd hører med lærer på skolen som er ansvarlig for faget «innsats for andre» om 2 ungdommer kan 

hjelpe til hver sin fredag, omtrent 6 fredager. Vel’et foreslår å gi ungdommene et honorar.  

 

Forslag om å prøve og få i gang et samarbeid med ungdomsklubben på gamleskolen. Odd hører med 

Roy Merli om mulighet for klubb der enkelte fredager. Pr nå er det klubb på gamleskolen tirsdag- og 

torsdager. 

 



Økonomi 

Helene ga en økonomistatus. 

 

Vimpler 

Oddbjørn foretar innkjøp av nye vimpler. De gamle har mistet mye av fargen. 

 

Flagging 

Forslag om å flagge ved konfirmasjon, i år borgerlig 7.-8.mai og kirkelig 27.-28. august. Skal 

også flagges ved fotballcup 11.-12. juni. 

 

Årsmøte  

28. april 2022 

Vi forsøker å verve nye til å bli med i styret.  

 

Neste styremøte 17. mars 2022 

 

 

Referent Bente 

  



 

Styremøte 17. mars 2022 

 

Til stede: Odd, Oddbjørn, Sissel, Bente 

 

Årsmøte 28.4.22 

Forberedelse til årsmøte. Odd bestiller trykking av innkallelser som blir lagt ut i postkassene til 

beboerne på Frogner.  Vi ble enige om å dele ut dette rett etter påske. 

 

Pensjonistforeningen og Lions har fått forespørsel om å være med i styret. Pensjonistforeningen vil 

fortsette samarbeidet slik vi har det nå uten å ha en fast representant i styret. Lions skal vurdere det. 

Vi trenger flere til å bli med i styret. Lisbeth går ut av styret, Helene fortsetter, men gir seg som 

kasserer. Odd vurderer også vervet sitt. Vi prøver alle å kontakte folk som kan ha lyst til å stille opp. 

 

Vimpler henges opp rundt 10. april av Odd og Oddbjørn. 

 

Rusken-aksjon: Blir enige om å ikke gjøre noe med dette. Sameiene har egne opplegg, 

erfaringsmessig få som møter opp. 

 

 

Bente 

  



Styremøte i Frogner velforening 07.04.2022 
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen. 

Fraværende: Sissel Klever, Bente Lishaugen, Nina Olaussen. 

 

Sak 1: Årsmøte 2022 

- Regnskap og revisjon. Regnskapet er lagd, men vi må finne en ny revisor. Odd har 

ideer til folk å spørre. 

- Budsjett. Helene la fram forslag. I tillegg har hun søkt om prosjektmidler. Budsjett er 

ikke obligatorisk post på årsmøtet. 

- Årsberetning. Oddbjørns versjon benyttes til årsmøtet og trykkes bak på giroen, hvis 

det blir plass. 

- Giro trykkes når vi vet at regnskapet blir revidert i tide til årsmøtet. 

- Kontingent ble ikke diskutert.  

 

Sak 2: Flagg og vimpler 

Vi skal flagge 7. og 8. mai. Hvem gjør det? Dessuten 27. og 28.8. 

Odd og Oddbjørn henger opp vimplene 9.4. 

 

Sak 3: Frivillighetens dag og korpsets 70-årsfeirning 21.5. 

Skal foregå på skoleplassen. Lions bidrar med boller, saft og kaffe.  

Velet vedtok å bevilge inntil 10 000 kr. 

Lisbeth spør FIL om de vil ha et bord med bord med informasjon.  

Vi forsøker å få en kjent person som trekkplaster. 

3.5. blir det informasjonsmøte for foreninger som deltar. 

Odd sjekker strøm og ranselpost. 

Hvor er vår roll-up? 

Foreldre i korpset spørres om å være vakter ved hoppeslottet. 

 

Sak 4: Perioden som årsberetningen omfatter 

Vi har i årevis praktisert at årsberetningen dekker hele perioden som styret har sittet, altså 

fra årsmøte til årsmøte. Dette er nedfelt i årshjulet. Regnskapet følger kalenderåret. Styret 

ønsker at disse samkjøres og følger kalenderåret i framtida. Dette blir en informasjonssak på 

årsmøtet, da det ikke krever endring av vedtektene. 

 

Oddbjørn Arntsen 08.04.2022 

 



STYREMØTE FROGNER VEL 24. MAI 2022 
 

Til stede: Sissel, Odd, Oddbjørn, Helene, Bente 

 

 

Oppsummering frivillighetens dag 

Mye å gjøre for damen som drev med ansiktsmaling, kunne vært en ekstra person til dette. 

Populært med vafler fra pensjonistforeningen. 

Lions delte ut 400 boller 

Vi i styret tenker at arrangementet kanskje ble litt langt, kl 10-16. 

Neste gang/ år tenker vi å ha tilsvarende arrangement i august, mye som skjer i mai/juni for korpset. 

Neste gang ønsker vi en som er ansvarlig for bildetaking. 

Frogner Vel mangler rollup, en ny er bestilt og blir snart levert. 

 

Alt i alt et veldig vellykket arrangement, bare gode tilbakemeldinger. Vi skal sende mail til alle som 

deltok og be om en evaluering. 

 

Innkomne saker 

Faktura for Rollup og banner kr 6 000,-  

 

Status Brønnøysundregistrene 

Venter på signert årsmøtereferat. 

 

Ungdomstreff på fredager personer   

Vanskelig å få gjennomført slike treff. Vi er lite folk til å dele på oppgavene. 

Velet har kjøpt inn utstyr for midler vi har fått fra Amedia, ca. kr 15 000,-. Dette kan lånes ut til div 

organisasjoner/grupper ved behov. 

 

Flagg ved fotballcup 11. og 12. juni 

Sissel og Bente har ansvaret for å henge opp/ ta ned flaggene 11. og 12.6. 

  



Planlegging av St hans feiring 

Det blir feiring ved grillhytta. Varme opp grillene, ha noen leker. Odd og Sissel lager plakat med 

invitasjon til grilling, med værforbehold. Legger ut invitasjon på Facebook også. 

 

Eventuelt 

- Helene kommer med forslag om fartsmåler i Frogner sentrum, kanskje en i begge retninger. 

En slik måler som er oppover veien mot Vardefjellet.  Helene undersøker mulighet og pris. 

 

- Vi får 20 000 fra Øie for utført oppdrag. Kr 10 000 av disse skal brukes på 

Brusletta/Løkkasletta.  

 

Neste styremøte 

Tirsdag 20. september kl 19. 

 

 

Referent – Bente 

  



STYREMØTE 22. SEPTEMBER 2022 
 

Til stede: Odd, Oddbjørn, Sissel, Bente 

 

 

Ta ned vimpler 16. oktober- Sissel og Bente, 1.november tenne vinterlys- Odd, 

julegrantenning søndag 27.11. 

Gjenta frivillighetens dag – Innkalle lag og foreninger over nyttår til et møte om nytt 

arrangement neste år – Helene? 

Odd - Årsmøtereferatet skal sendes inn til Brønnøysundregisteret   

Odd – Hva gjør vi med teltene våre? To små 3 x 3 meter og et på 3 x 6 meter. Nå er dem 

lagret på pakkhuset som korpset leier. Noen som har bruk for teltene, vil låne dem? Skolen, 

leirskolen Kjerre? Skolekorpset?  

Oddbjørn – Tar seg av bilagsføring inntil videre, må vente på registrering fra 

Brønnøysundregisteret 

Neste styremøte 27. oktober kl 18. 

 

 

Referent: Bente 

  



Referat styremøte i Frogner velforening 03.11.2022. 

Til stede: Oddbjørn, Sissel og Odd. 

Forfall: Bente og Helene. 

 

Referat fra forrige møte. 

Gjennomgått.  

To saker overført til januar. 

 

Økonomi. 

Vi har fremdeles god økonomi. 

 

Tenning av julegran. 

Forberedelse med nisse, poser og musikk. 

Nisse: Oddbjørn, hjelpere: Ida og Maria. 

Juletre: Odd kontakter juletre-komiteen. Asbjørn Ruud. 

Godteposer: Innkjøp og pakking  

Lydanlegg: Kfr Roy Merli. 

Markedsføring: Plakater: Sissel og Ida lager et forslag. 

   Odd lager et arrangement på Facebook. 

Forsanger? Kfr Lillestrømkoret 

Dele ut julesanger? 

 

Oppdatering i Brønnøysundregisteret. 

OK 

 

Grillhytta? 

Har hytta en fremtid? 

Diskuteres videre i januar. 

 

Eiendeler. 

Vellet har mange eiendeler, og mangler skikkelig lagerplass. 

Hvordan skal dette benyttes fremover? 

Kan det fordeles blant lag og foreninger i Frogner? 



Mer utstyr til Kjerre? 

Andre forslag? 

 

Eventuelt. 

Gjenta frivillighetens dag – Innkalle lag og foreninger over nyttår til et møte om nytt 

arrangement neste år – Helene? 

Diskuteres i januar. 

 

Odd – Hva gjør vi med teltene våre? To små 3 x 3 meter og et på 3 x 6 meter. Nå er dem 

lagret på pakkhuset som korpset leier. Noen som har bruk for teltene, vil låne dem? Skolen, 

leirskolen Kjerre? Skolekorpset? 

Diskuteres i januar 

 

Neste styremøte: Torsdag 5. januar kl. 18.00. På Frauna. 


