Innkalling til årsmøte i Frognmarkas Venner,
torsdag 22. mars 2012 kl. 1900 i Frogn rådhus, Fraunar

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg av møteleder
Valg av referent + 2 personer til å underskrive referatet
Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Godkjenning av årsberetningen for 2011
Godkjenning av regnskapet for 2011
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas venner, kartprosjektet
6. Arbeidsplan for 2012
7. Kontingent
8. Fremlegging av budsjett
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas venner, kartprosjektet
9. Eventuelle innkomne forslag
10. Vedtektsendringer
11. Valg

Kort pause.
12. Hans Petter Aas, leder av Oslo og Omland Friluftsråd: Drømmen om marka 100 år for markaloven.
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1. Valg av møteleder
2. Valg av referent samt to personer for å signere referatet
3. Godkjenning av årsmøte innkallingen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2011
INNLEDNING
Arbeidet i 2011 var preget av at det var valgår. Gjennom valgavis og folkemøte
forsøkte vi å få oppmerksomhet rundt vårt arbeid, og da spesielt vår kjernesak;
markagrense. Vi må vel være så ærlige å si at valgresultatet var en nedtur for mange
av oss. Utbyggings-partiene beholdt sine posisjoner. Desto viktigere blir vårt videre
arbeid for å ivareta grøntområdene og friluftsinteressene i arealplanprosessene.
2011 har dessuten vært preget av fortsatt korrespondanse med Sivilombudsmannen
på bakgrunn av at Frognmarkas Venner høsten 2010 hadde anket kommunens
fornyede kommuneplanvedtak. Etter vår oppfatning hadde kommunen basert
planvedtaket på plan- og bygningsloven av 1985 i stedet for på loven av 2008.
Dessuten mente vi at Naturmangfoldloven også skulle vært lagt til grunn.
Korrespondansen foregikk fra januar til slutten av august. 6. januar 2012 fikk vi på
nytt medhold av Sivilombudsmannen som ba kommunen gjennomgå
saksbehandlingen på nytt, denne gangen med utgangspunkt i loven av 2008.
Ellers har vi deltatt og markert oss på aktuelle folkemøter, og fulgt med på
kommunens saksbehandling i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Vi har
registrert som positivt at rådmannen i en del sakspapirer har understreket
betydningen av marka og grøntområder.
Stigruppa må nevnes spesielt. Den har gjort en innsats som blir lagt merke til.
Kilometervis med nye stier er ryddet, merket og skiltet, noe som gir Frognmarkas
Venner mye positiv oppmerksomhet og omtale, og som ganske sikkert bidrar til at
flere kommer seg ut i skog og mark.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret 2011 har bestått av følgende personer:
Leder: Sylvi Ofstad Samstag.
Styremedlemmer:
Trygve Gulliksen, Svein Lindemark, Liv Vogt, Kjell Lorentzen, Tor Kaurin, Grete
Weydahl, Torstein Aamodt.
Varamedlemmer: Øystein Giertsen, Sindre Løkstad, Anne-Karine Halvorsen Thorén,
Ståle Johnsen.
Det ble avholdt 14 styremøter i 2012.
Revisor Hans-Erik Boug.
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MARKAPLANARBEIDET – KOMMUNEPLANARBEIDET 2011-23
Å få på plass en markagrense og en markaplan for å sikre viktige friluftsarealer for
Frogns befolkning, er Frognmarkas Venners kjernesak. Frogn kommune ga allerede i
2007 i prinsippet sin tilslutning til en slik målsetting. Det ble da vedtatt igangsetting av
arbeid med en kommunestyremelding for marka, og det ble vedtatt en fremdriftsplan.
Senere samme år uttalte våre politikere blant annet dette i en høringsuttalelse om
Markaloven: «Frogn kommune er positiv til at vern om Marka styrkes gjennom
fastsetting av Markalov. (…..) Frogn kommune har nettopp igangsatt arbeid med en
Markaplan. Frogn ønsker at områder som da angis som markaområder, eventuelt
kan innlemmes i lovens virkeområde, enten ved første gangs fastsettelse eller ved
senere justering av forskriften.»
Siden kommunens fremdriftsplan ikke ble fulgt opp, utarbeidet Frognmarkas Venner
på nyåret 2011 sitt eget forslag til markagrense. Forslaget besto av inntegning på
kart og en tekstdel, der vi understreket nødvendigheten av en markagrense, og der vi
beskrev en del markaområder som etter vår oppfatning har særlig bevaringsverdige
kvaliteter. Forslaget ble sendt de politiske partiene, men ingen av dem har gitt noen
tilbakemelding om saken.
På Frognmarkas Venners folkemøte i forkant av valget etterlyste vi markagrense og
markaplan, men fikk stort sett lite forpliktende kommentarer fra de fleste politikerne.
Markaforslaget fra Frognmarkas venner ble likevel lagt ved som kommentar til
arbeidet med en ny kommuneplan for Frogn kommune.
I saksframlegg vedr. kommuneplanen 2011-2023 – arealdelen har rådmannen omtalt
marka og grønnstruktur, og dessuten gitt en god beskrivelse av hvordan disse vil bli
berørt av ulike utviklingsalternativer. Frognmarkas Venner er nå i sluttfasen med et
nytt forslag til markagrenser. Forslaget skal leveres Frogn kommune våren 2012.
KOMMUNEVALGET 2011
Valgavis:
Frognmarkas Venner valgte å utarbeide en egen valgavis for Frogn med fokus på de
omfattende forslagene til utbygging av Frognmarka som foreligger. Det ble investert
et betydelig arbeid med avisa. Avisa, som ble kalt ”Verdivalget 2011”, ble delt ut til
samtlige husstander i Frogn.
Vi fikk gode tilbakemeldinger på avisa. Frognmarka Vennes offentliggjøring av
utbyggernettverket i Frogn vakte betydelig oppmerksomhet.
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Folkemøte før valget:
Vårt folkemøte i kinoen 31. august var en suksess. Samtlige partier stilte i panelet, og
kinoen var proppfull. Etter innledning med redegjørelse om hva som er igjen av
Frognmarka og hvilke enorme inngrep i marka som truer, fikk alle partier kort
presentere sin politikk vedrørende utbygging og markavern. Til slutt ledet Siri
Zakariassen (ØB redaktør) en engasjert debatt. Møtet hadde en flott ramme med
kulturinnslag av Anette Hoff og Svein Lindemarks Beatleskor.
Valgresultatet:
Kommunevalget medførte mindre endringer i styrkeforholdet mellom partiene i
Frogns kommunestyre. Frogn arbeiderparti og Frogn Høyre valgte etter valget
overraskende å inngå det de kalte ”valgteknisk samarbeid”. Fremtiden er med dette
ikke mindre usikker for de gjenstående delene av Frognmarka.
Link til valgavisa finner du på www.frognmarka.no Vi vil oppfordre våre medlemmer
til å bruke opplysningene i avisa aktivt i 2012. Frognmarka slik vi kjenner den, kan bli
vesentlig redusert ved rullering av kommuneplanen.
HOLT
Etter at kommunestyret vedtok kommuneplanen for Frogn i 2007, har Frognmarkas
Venner arbeidet for å forhindre at friluftsområdet Holtskogen blir utbygd til
industriformål. Vi klaget på kommuneplanvedtaket for Måna – Holt, hvor lovpålagte
konsekvensutredninger var utelatt, men fikk ikke gehør hverken hos kommunen,
Fylkesmannen eller Miljøverndepartementet. Vi påklaget derfor kommuneplanen til
Sivilombudsmannen, som i 2009 meddelte Frogn kommune at kravene om
konsekvensutredning i forkant ikke var oppfylt da kommunen bestemte seg for
næringsvirksomhet i Holtskogen.
Kommunen fattet nytt planvedtak høsten 2010, og mente saksbehandlingsfeilen nå
ble rettet opp ved at Frogn kommune sendte på høring en «oppsummering av
konsekvensvurderinger» (notat av 1.9.2006). Frognmarkas Vennet anket også det
nye planvedtaket til Sivilombudsmannen med den begrunnelse at vedtaket skulle
vært fattet i medhold av den nye plan- og bygningsloven av 2008, og at en
forskriftsmessig korrekt konsekvensutredning fortsatt manglet. Deretter fulgte en
korrespondanse mellom Sivilombudsmannen, Frogn kommune og Frognmarkas
Venner, som ikke tok slutt før september 2011.
Sivilombudsmannen ga 6. januar 2012 sin endelige uttalelse om det fornyede
planvedtaket. Han uttalte: «Jeg har kommet til at loven av 2008 skulle vært benyttet,
og må anbefale at kommunen gjennomgår saksbehandlingen ut fra denne
forutsetning.» Dette arbeidet er nå Frogn kommune i gang med.
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MÅNA SYD/NORD. KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK
Måna Syd/Nord er en del av Måna/Holt som ble tatt ulovlig inn i kommuneplanens
arealdel. Frogn kommune valgte å gå videre med behandling av reguleringsplanen
for Måna Syd/Nord før Sivilombudsmannen hadde ferdigbehandlet vår klage på
Frogns såkalte fornyede behandling av kommunens arealdel.
Frognmarkas Venner påklaget Frogn kommunes reguleringsvedtak i brev av 1.
desember 2011. Frogn kommune tok ikke hensyn til klagen og videresendte denne til
Miljøverndepartementet ved Fylkesmannen for Oslo og Akershus. Vi har ikke mottatt
Fylkesmannens vedtak. I mellomtiden har vi fått medhold i vår klage til
Sivilombudsmannen for området Måna/Holt 06.01.2012.
Følgene av Sivilombudsmannens uttalelse for den vedtatte reguleringen er ikke
avklart. Dette blir en vanskelig sak for Frogn kommune, og en sak vi vil følge nøye
opp.
KOLSTAD OG OMRÅDENE LANGS ODALSBEKKEN
Området Kolstad ble i likhet med Måna/Holt tatt inn i Frogn kommunes arealplan som
utbyggingsområde, uten at lovpålagte konsekvensutredninger ble foretatt i forkant.
Følgene av dette viste seg for alvor i 2011.
Akershus fylkeskommune har dokumentert i alt 16 områder med automatisk fredede
kulturminner innenfor Kolstad og område for planlagt vei gjennom Trolldalen. De
fleste av områdene er steinalderboplasser fra eldre steinalder periode 2, dvs. fra
tidsperioden 8 300 – 6 500 år før Kr. Både antallet og utstrekningen på noen av
boplassene er oppsiktsvekkende.
I 2010 ble det kjent at Frogn kommune jobbet med et saksfremlegg om egen
kommunedelplan for Klommestein, Odalen, Elle med mer … Frognmarkas Venner
skrev brev og påpekte at nye byggeområder og større endringer av arealbruken i
forhold til vedtatt arealplan ikke kan tas inn i en kommunedelplan. Svarbrev kom ikke
i 2010. Vi tok opp saken i mars 2011 etter at Frogn fikk ny rådmann. Vi fikk et raskt
svar. Kommunedelplanen ble stilt i bero i avvente av rullering av kommuneplanen.
Frognmarkas Venner satte søkelyset på områdene etter valget 2011. Flere
leserinnlegg ble ledsaget av en åpen tur i områdene lørdag 12. november. Turen la
vekt på de historiske funnene som er dokumentert i Akershus fylkeskommunes
grundige rapport.
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STIGRUPPA 2011
Gruppa besto i 2011 av ca. 25 personer fordelt på fire grupper. Foruten rydding av
vindfall, merking og rydding av blåmerka stier i hele Frogn har stigruppa gjort
følgende arbeid fordelt på mer enn 500 dugnadstimer.
1. Karttavler
a.
Tilpasset kartutsnitt av Frognkartet for 10 innfallsporter til Frognmarka.
Designet, bygget og utplassert 10 karttavler i lerk til disse innfallsportene.
2. Skilt
a.
Målt opp og prosjektert 82 skilt med mer enn 200 avstander og stedsnavn
b.
Sammen med Frogn historielag og Skiforeningen har vi satt opp 51
skiltstolper med 82 skilt.
3. Klopper
a.
Vi har bygget og utplassert 14 store og små klopper i aldringsbestandig
lerk, fra Øvredammen i vest til Nymøllåsen i øst.
b.
Vi har fjernet gamle og ødelagte klopper og drenert områdene disse
kloppene hadde demmet opp og satt stisystemet under vann.
4. Stirydding og vindfall
a.
Vi har ryddet og røktet ca 20 km sti og fjernet vindfall i flere områder.
5. Søknad om tiltaksmidler.
En egen gruppe har jobbet med søknader for tiltaksmidler til friluftsliv.
Til stiarbeidet har vi i 2011 mottatt og brukt 130 000 kr i tiltaksmidler, fordelt på
80 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB og 50 000 kr fra Akershus
fylkeskommune, i tillegg til egne midler.
HJEMMESIDE
Hjemmesiden har et jevnt besøk, hvor:
a. Nyhetene på forsiden og faktainformasjonen har et moderat besøk.
b. Kartsidene med turinformasjon har stort besøk.
c. Stigruppas informasjonsside har et stort besøk gjennom hele året.
MEDLEMSVERVING
Vi har gjennom året hatt flere markedsføringsdager. Her er vi blitt godt mottatt og
vervet et godt antall nye medlemmer. Frognmarkas Venner har per i dag mer enn
700 medlemmer. Dette må sies å være et stort antall sett i forhold til
innbyggerantallet i Frogn og en av de viktigste motivasjonsfaktorene for fortsatt
innsats for å få på plass juridisk bindende markagrenser og tilrettelegge
friluftslivet i Frogns natur.
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ANNONSERING
Frem til valget annonserte vi en gang i uka. Annonsene besto i:
Informasjon om vårt arbeid, Markagrenser, Stigruppa. Sivilombudsmannen,
Frogn kommune
TURER
Frognmarkas venner har i 2011 hatt tre meget godt besøkte turer:
1. Tur til Fuglesangområdet - Knardal - Dal 3. juli
Guide Anne Karine Thorén Halvorsen, zoolog Pål Hermansen, Torstein Aamodt
og Toril Weiskopf.
Rundt 40 personer møtte opp, der vi fikk en orientering om Dalbygdas viktigste
turområde, det biologiske mangfoldet i området som bl.a. huser en bestand av
gaupe, og gårdsbesøk hos Toril Weiskopf. Torstein Aamodt viste oss stedet der
et krigsfly havarerte i Knardalsområdet, og orienterte om hendelsen. Flere
politikere var med på turen.
2. Tur til Varden, Håøya – topptur 20. august
I samarbeid med Bærekraftig Follo og Oppegård og Frogn historielag arrangerte
Frognmarkas venner en topptur til Varden på Håøya. Torstein Aamodt og Bjørn
Egil Nilsen var turledere. Over 50 medlemmer var med på turen. Aamodt
orienterte om de mange krigsminnesmerkene opp mot Varden, mens Nilsen var
stifinner opp mot Varden og orienterte om naturgrunnlaget på Håøya.
3. Tur til Kolstadområdet, kulturminnetur 12. november
Til tross for sen høst arrangerte Frognmarkas Venner en svært vellykket tur inn i
Kolstadområdet. Øystein Giertsen og Torstein Aamodt sto som guider og
presenterte en fersk rapport om kulturminner i området, laget av Akershus
fylkeskommune.
Nærmere 70 personer møtte opp sammen med Akershus Amtstidende og
Østlandets Blad. Interessen for å oppleve kulturminner var meget stor, og
diskusjonene gikk høyt om behovet for å bygge ut i et område med så mange
verdifulle og automatisk fredede kulturminner.

5. GODKJENNING AV REGNSKAPET 2011
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas venner, kartprosjektet
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Side 1 av 2
Utskriftsdato 07.02.2012

Resultatrekneskap 2011
Frognmarkas Venner
Driftsinntekter

2011

Budsjett 2011

Kontingent
Salg,skjorter caps og lignende
Salg, kart
Innt.fra arrangementer
Støtte fra medlemmer
Gaver

97 400

3 000
5 000

2 000

Akershus fylkesk.tilsk.
Sparebankstiftelsen,tils.

50 000
80 000

60 000

237 525

192 000

Sum driftsinntekter:

130 000

2 125

2010
54 400
15 800
3 750
395
3 511
10 000

87 856

Driftskostnader
Varer for salg, skjorter
Varer for salg, kart
Overføre kartprosjektet
Utg. Stiprosjektet
Parkering Røys
Husleie
Årsmøtepapirer
Info - kommunevalget
Juridisk bistand
Kontormateriell
Porto
EDB utgifter
Reise/kjøreutg.
Brosjyrer og lignende
Annonser
Diverse utg
Transaksjonskostnader
Sum driftskostnader:
Driftsresultat:

8 810
2 400

1 360
15 000
129 810

663
23 780

60 000

9 132
60 252

5 000
3 000

1 000
2 919

12 000
2 012
4 250
427

10 000
2 429
1 766
5 000
20 000
30 000
2 000

1 188
26 939
733

83
218 506

150 000

101
129 669

19 019

42 000

-41 813

94

1 000

75

19 114

43 000

-41 738

1 313
53 246
1 563

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Renteutgifter
Årsoverskot
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Side 1 av 2
Utskriftsdato 07.02.2012

Resultatrekneskap 2011
Kartprosjektet FV og DFI O-gruppa
Driftsinntekter

2011

Budsjett 2011

2010

Salg kart
Andre inntekter

18 960

23 920
180

Sum driftsinntekter:

18 960

24 100

13 265

16 735

Driftskostnader

Beholdningsendring

Bilgodtgjersle

879
1 594
1 000

Annonser
Utløsing av DFI
Transaksj.kostn. Bank
Sum driftskostnader:

7 500
6
20 771

45
20 253

Driftsresultat:

-1 811

3 847

Renteinntekter
Renteutgifter

50

91

Årsunderskot

-1 761

3 938

Finansinntekter og -kostnader
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6. ARBEIDSPLAN 2012
Vårt formål
Frognmarkas venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som
friluftsområde gjennom en varig juridisk bindende markagrense. Frognmarkas venner
arbeider også for at kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet i
Frognmarka sikres og ivaretas for fremtidige generasjoner. Frognmarkas venner er
en partipolitisk nøytral forening, og er tilsluttet foreningen Bærekraftig Follo.
Arbeid knyttet til rullering av kommuneplanen i Frogn 2011-2023:
Ved rullering av kommuneplanen er det nærmest automatikk i at nye grøntområder
skal omdisponeres til utbyggingsformål. Høyre og Arbeiderpartiet (HAP) har allerede
signalisert at de i felleskap går inn for utredning med sikte på boligbygging i
områdene Kolstad-Skiphelle, S. Dammen-Skydsrud og Dal-Brevik. Grunneiere og
sterke kapitalkrefter er klare. Frognmarkas Venner vil bruke alt hva vi har av
ressurser på å forhindre at befolkningen skal miste disse verdifulle natur- og
friluftslivsområdene. Vi vil blant annet:
- Be om møte med partiene.
- Be om møte med Rådmannen.
- Opprette kontakt med Akershus fylkeskommune.
- Videreutvikle kontakten med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
- Utfordre politikerne i Amta.
- Utfordre opinionen gjennom Amta.
- Prosedere på at Kolstad og Museumsskogen, i likhet med Måna-Holt, ble tatt
inn i kommuneplanen uten korrekt konsekvensutredning.
- Utnytte alle ankemuligheter (FM, MD, SOM).
Markagrense/markaplan
Vi vil blant annet
- Utarbeide en forbedret utgave av vårt tidligere (2011), forslag til markagrense
og bruke dette i våre samtaler med politikere og administrasjonen.
- Oversende vårt markagrenseforslag til Nesodden kommune og til
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.
- Sluttføre vårt prosjekt med kartlegging av innbyggernes bruk av Frognmarka
- Arrangere et åpent møte om Frognmarka, der søkelyset rettes mot hva vi kan
lære av dem som kjempet fram markaloven for Oslo-området.
Arrangere turer
- Vintertur fra Seierstenmarka gjennom Dammengrenda til Holtskogen.
- Vårtur til Holtfurua.
- Vårtur Dal/Brevik/Fuglesang/Knardahl.
- Vår/sommertur over Skorkeberg/Kolstad til bygdeborgen på Skanseåsen.
- Høsttur fra Frogn kirke mot Bonn med fokus på Froen gårds historie.
- Høsttur fra Frogn vgs. rundt områdene ved Oppegårdstjernet.
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Tilrettelegge for bruk av Frognmarka
Vi vil blant annet
-

Fortsette arbeidet mot kommune og fylke for å få forståelse for at vårt arbeid
med tilrettelegging av marka kommer hele befolkningen til gode.
Fortsette salget av vårt turkart, og starte forberedelser til nytt, revidert kart.
Sluttføre elektronisk kart for Frognmarka. Kartet vil også kunne brukes fra
”smarttelefoner”, og vi forventer stor bruk.
I samarbeid med Frogn kommune opparbeide to nye parkeringsplasser, ved
Stubberudtjernet og Linnebråte.
Fortsette arbeidet for å knytte nordre og søndre Frogn sammen, ved å
opparbeide sti/løype fra Hafsjødalen til Tassebråte/Måren 2 km.
Utarbeide plan for oppgradering av blåmerket stinett i Seierstenmarka, og
søke om støtte til gjennomføring av planen.
Rydde 60 km sti.
Anlegge fire klopper.
Sluttføre skilting av Frognmarka med 22 nye skiltstolper med totalt 48 skilt.
Sette opp 13 karttavler i Frognmarka.

Forbedret adkomst til Frognmarka for mennesker med nedsatt mobilitet
Frognmarkas venner vil kontakte lokallag av Norges Handikapforbund samt Frogn
kommune for å undersøke hvilke tiltak som er særlig aktuelle for å bedre adkomsten
til naturopplevelser for denne gruppen. Dette samordnes med stigruppas prosjekt for
Seierstenmarka.
Verving av medlemmer
Vårt siktemål er 100 nye medlemmer i 2012.

7. KONTINGENT 2012
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.

8. FREMLEGGING AV BUDSJETT
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas venner, kartprosjektet
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BUDSJETTFORSLAG 2012 FROGNMARKAS VENNER

DRIFTSINNTEKER

BUDSJETT 2012

REGNSKAP 2011

Kontingent
Salg, varer
Støtte fra medlemmer
Gaver

115000
2000
3000
1000

97400
2125
3000
5000

Tilsk. Frogn kommune
Tilsk. Akershus fylkesk.
Tilsk. Sparebankstiftelsen
Tilsk, Gjensidige

20000
120000
40000
30000

Sum driftsinntekter

331000

237525

Varer for salg
Stiprosjektet
Husleie
Årsmøtepapirer
Info kommunevalget 2011
Folkemøte våren 2012
KoQtormateriell
Porto
EDB utg.
Reise/kjøreJRGWJM¡UHOVH
Brosjyrer o.l.
Annonser
Div. utg
Bankgebyrer

1000
240000
5000
7000

1360
129810

Sum driftskostnader

330000

218507

1000

19018

100

94

1100

19112

tilstått
omsøkt
omsøkt
tilstått

50000
80000

DRIFTSKOSTNADER

Driftsresultat
Renteinntekter/utgifter
Årsoverskudd

663
23780

15000
7000
6000
2000
5000
10000
30000
2000

2012
4250
427
1313
53246
1563
83

Frogn, 15.02.12
es
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BUDSJETTFORSLAG 2012 KARTPROSJEKTET, FROGNMARKAS VENNER

DRIFTSINNTEKTER
Salg av kart, j kr 80
Sum driftsinntekter

BUDSJETT 2012
15200 (190 stk)

REGNSKAP 2011
18960 (237stk)

15200

19960

Beholdningsendring, kr 55,97 pr stk
Utløsning av DFI
Bankgebyr

10634 (190stk)

13265 (237stk)
7500
6

Sum driftskostnader

10634

20771

4566

-1811

50

50

4616

-1761

DRIFTSKOSTNADER

Driftsresultat
Renteinntekter/utgifter
Årsoverskudd/underskudd

15.02.2012
es
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9. INNKOMNE FORSLAG
10. VEDTEKTSENDRINGER
Styrets innstillinger til endringer er merket rødt.
§1 Formål
Første ledd i siste setning i formålsparagrafen lyder slik: «Frognmarkas Venner er en
partipolitisk nøytral forening,» På våre hjemmesider presenterer vi oss som en
partipolitisk uavhengig forening. Styret mener vi bør bruke samme formuleringen
begge steder og vil foreslå at vi velger formuleringen «partipolitisk uavhengig». De
fleste vil nok mene at de to formuleringene uttrykker det samme. Vi tror likevel at
formuleringen «partipolitisk uavhengig» uttrykker aller klarest at Frognmarkas Venner
ikke skal ha bindinger til noe politisk parti. Styret foreslår derfor at første ledd i siste
setning i formålsparagrafen gis følgende ordlyd (endring med rødt):
«Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening,»
§2 Medlemskap
I denne paragrafen står det at «enkeltpersoner (….) kan være medlemmer av
Frognmarkas Venner». Siden vi nå har åpnet for familiemedlemskap, mener styret at
det bør nevnes i denne paragrafen. Styret forslår derfor at § 2 får følgende ordlyd
(tillegg/endringer med rødt):
Enkeltpersoner og familier bosatt i Frogn eller med tilknytning til Frogn samt
organisasjoner som ønsker å støtte formål som definert i § 1, kan være medlemmer i
Frognmarkas Venner.
§3 Styret
I gjeldende vedtekter står det at styremedlemmer og varamedlemmer som velges inn
første gang, velges for 1 år. Dette var aktuelt ved første årsmøte, men deretter er det
2 års funksjonstid som gjelder for styremedlemmer og varamedlemmer. Styret
foreslår derfor følgende ordlyd:
Styret består av leder, sju styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styrets leder
velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. (Resten av
paragrafen er uendret.)
§5 Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år.
§6 Årsmøtet
Styret foreslår at paragrafen får følgende ordlyd:
Årsmøtet er Frognmarkas Venners øverste myndighet. Årsmøtet avholdes innen
utgangen av mars måned og annonseres senest fire uker før årsmøtet. Saker som
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medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn senest tre uker før
årsmøtet. Innkallingen med sakspapirer sendes ut senest to uker før årsmøtet.
Årsmøte skal behandle:
1. Valg av møteleder, referent
2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
3. Årsberetningen
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Arbeidsplan for kommende år
7. Budsjett med fastsetting av kontingent
8. Valg av leder
9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av revisor
11. Valg av ett medlem til valgkomité
§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene krever
det.

11. VALG
Valgkomiteens forslag
Leder

Øystein Giertsen

1 år

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Trygve Gulliksen
Roy Andersen
Svein Lindemark
Kjell Lorentzen
Grete Voll Tandberg
Sylvi Ofstad Samstag
Sindre Løkstad

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Følgende er ikke på valg:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tor Kaurin
Grete Weydahl
Torstein Aamodt
Kine Halvorsen Thorén
Ståle Johnsen

1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år

Styrets innstilling til valgkomité:
Nytt medlem

Liv Vogt

Følgende er ikke på valg:
Medlem
Jorunn Sneis
Medlem
Hans Birger Stensrud

3 år

1 eller 2 år etter avtale før valg 2013.
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