Velkommen til årsmøte
Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte mandag
11. mars 2019 kl. 18.00 i Sagene samfunnshus i Kristiansands gate 2
(ved Sagene kirke). Møterom: Trinserud.
Vedlagt finner du alle årsmøtepapirer. Vennligst ta med papirene på møtet.

Etter årsmøtet vil byantikvar Janne Wilberg innlede om

«Den nye verneplanen for Sagene».
Kaffe kan kjøpes i kafeteriaen.

Velkommen!
__________________________________________________________
Miljøforeningen Akerselvas Venner
E-post:
Nettside:
Facebook:
Twitter:

Akerselvasvenner@gmail.com
www.akerselvasvenner.no
@akerselvasvenner
@akerselvasvenn
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ÅRSMØTE 11. MARS 2019
DAGSORDEN
1. Konstituering av møtet

(valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden)

2. Årsmelding 2018

(styrets forslag til årsmelding er vedlagt)

3. Handlingsplan 2019

(styrets forslag til handlingsplan er vedlagt)

4. Regnskap 2018

(regnskap attestert av styre og revisor, samt revisorerklæring, er vedlagt)

5. Budsjett 2019

(styrets forslag til budsjett er vedlagt)

6. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor
(valgkomiteens forslag til kandidater er vedlagt)
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Sak 2. Årsmelding 2018
Valg og verv
På årsmøtet 12. mars 2018 ble Are Eriksen valgt som leder. Per Østvold, Kjersti Hovden, Kjell Egil
Sterten og Kåre Ivar Gauksrud ble valgt som styremedlemmer, med Thore Randolf Karlsen og Gard
Espeland som første og andre vara til styret. Per Østvold, Kjersti Hovden og Kåre Ivar Gauksrud ble
valgt som valgkomite. Klaus Bryn ble valgt som revisor. Styret konstituerte seg med Per Østvold som
nestleder, Kjersti Hovden som sekretær og Kjell Egil Sterten som kasserer.
På Oslo Elveforums årsmøte i mars 2018 ble Per Østvold gjenvalgt som leder i Oslo Elveforum, mens
Are Eriksen ble gjenvalgt som rådgiver. Per Østvold har i 2018 vært MAVs kontakt til Forum for Natur
og Friluftsliv (FNF) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), mens Gard Espeland har vært MAVs kontakt
til Oslo Velforbund.
Medlemskontakt, medlemskontingent og medlemstall
MAVs nettside – www.akerselvasvenner.no – oppdateres fortløpende. Kontakten med medlemmer
og andre ivaretas hovedsakelig gjennom tilstedeværelse på twitter og facebook, men medlemmer
med kjent e-postadresse har også mottatt noe informasjon via mail.
Medlemskontingenten har i 2018 vært kr 100 for enkeltmedlemmer og kr 300 for borettslag, sameier
og andre, det samme som i 2017.
I løpet av 2018 er medlemstallet økt fra 159 betalende medlemmer, derav 150 enkeltmedlemmer og
9 borettslag, sameier og andre, til 176 betalende medlemmer, derav 165 enkeltmedlemmer og
11 borettslag, sameier og andre. Vi nådde dessverre ikke handlingsplanens mål om 195 betalende
medlemmer i 2018, derav 180 enkeltmedlemmer og 15 borettslag, sameier og andre.
Styrearbeid og uttalelser
Det har vært holdt 8 styremøter i 2018. Mye av styrearbeidet har foregått via mail utenom møtene,
spesielt arbeidet med plansaker.
I 2018 har MAV avgitt uttalelser om forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, gangvei langs
Akerselvas vestbredd fra Vaterlandsparken til Nybrua, ny bussterminal over Oslo S, Christian Krohgs
gate 2, bru og ferjeforbindelse til Sørenga, Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum), Sonja Henies plass 3
(Oslo Plaza), Brenneriveien 11, Bentsebrugata 13F–J, Sandakerveien 52, Treschows gate 16 og Carl
Grøndahls vei 8. I mange av sakene har vi avgitt uttalelser på flere stadier i planprosessen, og også
skrevet brev til og i enkelte tilfeller hatt møter med byrådet og byutviklingskomiteen om sakene.
Den mest gledelige saken i 2018 var bystyrets vedtak 28. februar om skole, flerbrukshall og et bredt
friområde langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16. Etter planen skal en ungdomsskole for
540 elever stå klar til skolestart høsten 2022. Da vil også turveien langs elva bli opparbeidet.
Dessverre vedtok bystyret 13. juni å tillate et 14 etasjer høyt hotellbygg mellom Oslo Plaza og
Akerselva. Deler av den nye bygningsmassen havner kun sju meter fra Akerselva.
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I debattinnlegg i Aftenposten 5. januar påpekte vi at en eventuell ny bussterminal over jernbanens
sporområde vil gjøre det vanskeligere å gjenåpne Akerselva fra Schweigaards gate til jernbanens
sporområde. I stedet for å la bussene få atkomst til terminalen fra Nylandsbrua bør brua rives.
Vi har også kommet med innspill til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028, innspill til program
for parallelloppdraget for Galleri Oslo og merknader til mulighetsstudien for gondolbane til Ekeberg.

Utadrettet virksomhet
På MAVs årsmøte 12. mars gjennomførte Leif Gjerland en byhistorisk standup: «Fra Oset til
Vaterland. Våte navn nedover elva.»
MAVs styre deltok på sosiokulturell aften i Bydel Sagene 28. februar. Leder deltok 22. mars på kick
off for Oslo som europeisk miljøhovedstad. Leder og nestleder deltok 19. april på heldagsseminar om
forvaltning av urbane vassdrag. Kjersti Hovden har deltatt i en arbeidsgruppe som har kartlagt og
verdsatt friluftsområder i Bydel Sagene.
MAV deltok på de to møtene i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) som ble holdt vinteren/våren
2018. Etter en pause i møtevirksomheten høsten 2018 starter SaFoVa opp med nytt mandat i 2019.
Kåre Ivar Gauksrud er innbyggerrepresentant i lokalstyret for Områdeløft Tøyen og Grønland. Han og
MAVs leder deltok på møte i Forandringshuset på Grønland 26. april der lokalt engasjerte diskuterte
forslaget til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området.
Både styre og medlemmer deltok i Plastrusken langs Akerselva 29. mai.
MAV hadde stand på Grønland 5. mai, Vøienvolden 6. mai og Stilla 8. juli.
Gard Espeland guidet en vandring for Hønse Lovisas hus / Oslo bymuseum 14. juni. I Friluftslivets uke
arrangerte MAV 5. september bryggerivandring med Gard Espeland som guide og med 75 deltakere.
Kjersti Hovden hadde 12. september en kombinert vandring og forelesning for masterstudentene i
landskapsarkitektur ved AHO.
Kjell Egil Sterten har holdt foredrag om Akerselvas bruer og fosser.
Etter ønske fra MAV vil Oslo Byes Vel i 2019 sette opp Blå skilt på Nybrua og Sannerbrua, etter hvert
også på Vaterlands bru og Oset slusebru.
MAV og Oslo Elveforum har i 2018 fått tillatelse til å sette opp turtavler nedenfor Maridalsoset, på
Gullhaug Torg og på Nedre Foss. Turtavlene kommer i 2019.

Økonomi
MAVs drift er i det alt vesentlige basert på kontingent og gaver fra medlemmene. I 2018 hadde
MAV kr 39 420 i inntekter og kr 26 743 i utgifter, dvs. et overskudd på kr 12 677. Egenkapitalen
pr. 31.12.2018 var kr 48 479, herav kr 44 479 på bankkonto.
MAV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret og godkjent som mottaker av
grasrotmidler fra Norsk Tipping.
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Sak 3. Handlingsplan 2019
MAVs formål er å arbeide for
• å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for
mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt
stimulere folks interesse for Akerselva
• å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og
sammenhengende parkbelte fra os til os, med gode turveier og
gangstier både langs og på tvers av elva
• at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene
holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kulturog industriminnene i og langs elva sikres
• å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker

MAV skal realisere formålet gjennom å
• avgi høringssvar i alle plansaker som berører Akerselva miljøpark
• prioritere arbeidet med å stoppe planene for Gullhaug Torg 2 A og
Nydalsveien 32 B
• sette søkelyset på muligheten for å gjenåpne nedre del av Akerselva
• arrangere minst ett medlemsmøte / åpent møte i tillegg til årsmøtet
• ha stand minst tre ganger langs elva for å spre informasjon om MAV
og verve medlemmer
• verve nye medlemmer slik at MAV har minst 185 enkeltpersoner og
15 borettslag/sameier som medlemmer ved utgangen av året
• arrangere minst to guidete elvevandringer
• delta i Oslo Elveforum (OE), Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), Oslo
og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo Velforbund (OVF)
• videreutvikle og styrke kontakten med historielagene langs Akerselva
og Akerselva Trebåtforening
• styrke kontakten og samarbeidet med bydelene

6

Miljøforeningen Akerselvas Venner

Sak 4. Regnskap 2018
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Sak 5. Budsjett 2019

Budsjett 2018

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Inntekter
Medlemskontingent
Gaver
Grasrotandel Norsk Tipping
Tilskudd fra Oslo Elveforum
Boksalg
Renteinntekter

16 000
0
0
5 000
2 000
0

18 200
9 776
2 635
7 490
1 300
19

20 000
0
15 000
5 000
2 000
0

Sum inntekter

23 000

39 420

42 000

600
400
5 000
3 000
3 000
4 000
0
0
1 375
325
3 300

1 092
860
4 997
3 553
3 590
1 200
0
5 490
2 475
289
3 197

1 200
900
5 000
4 000
4 000
3 000
4 000
0
0
300
2 600

21 000

26 743

25 000

2 000

12 677

17 000

Utgifter
Webhotell/domene/ManageWP
Oslo Byes Vel og Oslo Velforbund
Refusjon utgifter leder
Porto, konvolutter, etiketter
Papir og blekkpatroner
Leie av møtelokale
Roll ups / vimpler
Vervebrosjyre
Innkjøp av bøker
Bankkostnader
Andre utgifter
Sum utgifter

Overskudd
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Sak 6. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor
Valgkomiteen foreslår at følgende kandidater velges:

Styre:
Leder:

Are Eriksen

Øvrige styremedlemmer:

Per Østvold
Kjersti Hovden
Kjell Egil Sterten
Kåre Ivar Gauksrud

Varamedlemmer til styret:

Bjørg Vatnedalen (1. vara)
Gard Espeland (2. vara)
Erik Østlyngen (3. vara)

Valgkomite:

Per Østvold
Kjersti Hovden
Kåre Ivar Gauksrud

Revisor:

Klaus Bryn

Valgkomiteen, 18. februar 2019
Per Østvold (sign.)
Kjersti Hovden (sign.)
Kåre Ivar Gauksrud (sign.)

