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Tilstede: 15 medlemmer.
Styremedlem Kjell Lorentzen ønsket velkommen da leder Sylvi Ofstad Samstag
var forhindret fra åmøte.

Sak 1. Valg av møteleder.
Kjell Lorentzen ble valgt til møteleder. Han innledet med et dikt av Theodor
Caspari.

Sak

2. valg av referent + 2 personer til å underskrive referatet.

Liv Vogt ble valgt til referent, Christen Setsaas og Thorbjørn Wicklund til

å

underskrive referatet.

Sak 3. Godkjenning av årsmøteinnkallingen.
Christen Setsaas påpekte manglende sakspapirer og orienterin g fra styret når det
gjaldt pkt. 6, 7 og 8 innkallingen. Møteleder foreslo at årsmøtet avgjorde
hvordan man skulle forholde seg til dette når man kom til disse punktene på
dagsorden. Innkallingen ble deretter enstemmig godkj ent.
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sak 4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2010.
Møteleder Kjell Lorentzen gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt,
supplert av kommentarer fra øvnge medlemmer.
Årsberetningen ble enstemmig godkj ent.

5. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2010.
Hans Birger Stensrud Ia fram regnskap for Frognmarkas Venner og for
Sak

Kartprosjektet som FV har sammen med DFl-orientering, på vegne av kasserer
Elisabeth Stensrud. Med begge regnskapene fulgte skriftlig revisjonsrapport
undertegnet revisor Hans-Erik Boug.
Regnskapene ble enstemmig godkjent.
Sak 6 og 7 ble utsatt
Sak

til etter behandling av sak 8.

8. Endring av ksrtingent

2011.

Møteleder refererte fra fiorårets årsmøte og inviterte til diskusjon. Etter
meningsytringer fra flere hold ble følgende forslag til kontingent for 20II
enstemmig vedtatt: Enkeltmedlemmer kr. 200,-, Familiemedlemsskap kr.
200,- og Støttemedlemsskap for bedrifter (uforandre| kr. 500,-.

Det forutsettes at det sammen med utsendelsen av kontingentkravet for 20Il
følger et konsentrat av årsmeldingen med budsjett og handlingsplan som
begrunner økningetr, og at samtlige familiemedlemmer
føres opp med fullt navn.

i et familiemedlemsskap

Sak 6. Fremlegging av budsjett og handlingsplan for 20L1.
Årsmøtet gir styret mandat til å utarbeide et budsjett og en handlingsplan som
sendes ut til medlemmene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 7. Eventuelle innkomne forslag.
Et forslag fra Lise Lund Håheim hadde kommet inn, men beklageligvis ikke blitt
med i innkallingen til årsmøte. Forslaget gjaldt ønske om oppgradering av stien
rundt Oppegårdstj ernet.
Vedtak: Forslaget legges frem for stigruppa.
Sak 9. Valg.
Anne Grete Lorentzen orienterte på vegne av valgkomiteen om en forskyvning i
valgperioden for ett styremedlem, Tor Kaurin, for å oppnå "balanse" m.h.t.
inngang og avgang for medlemmer av styret.
Valgkomiteen har bestått av: Ellen Grethe Stranger, Elin Sandsten og Anne
Grete Lorentzen.
leder, nye styremedlemmer,
Årsmøtet fulgte valgkomiteens forslag
varamedlemmer og revisor. Alle ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret

til

består av:

Leder:
Styremedlemmer:

Yaramedlemmer:

Sylvi Ofstad Samstag
Trygve Gulliksen
Svein Lindemark
Liv Vogt
Kjell Lorentzen
Tor Kaurin
Grete Weydahl
Torstein Aamodt
Øystein Giertsen
Sindre Løkstad

Kine (Anne-Karine) Halvorsen Thorån
Ståle Johnsen

Revisor:

Hans-Erik Boug

Nytt valg
2012

20t2
20t2
2012

20r2
2013

20r3
20r3
2012
2012
2013
2013

Ny valgkomite ble: Anne Grete Lorentzen, Jorunn Sneis og Hans Birger
Stensrud.

Sak 10. Avslutning.
Møteleder Kjell Lorentzen takket årsmøtet. Han takket også Hans Birger
Stensrud for flott innsats som styremedlem i FV og ønsket nye medlemmer
velkommen i styret, før han rundet av det hele med å deklamere "Norge mitt
Norge" av Theodor Caspari.

Vedlegg. Regnskap 2010 Frognmarkas Venner
Regnskap 2010 Kartprosj ektet, FV/DFI

Drøbak 30.03.2011
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