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

