Miljøforeningen Akerselvas Venner

Referat
fra årsmøtet i Miljøforeningen Akerselvas Venner
11. mars 2019 i Trinserudsalen, Sagene samfunnshus
Ca. 25 medlemmer var til stede. Fra styret møtte Are Eriksen, Per Østvold, Kjell Sterten og
Gard Espeland. Kjersti Hovden og Kåre Ivar Gauksrud hadde meldt forfall.
1. Konstituering av møtet
Møtet startet kl. 18.00. Per ønsket velkommen og foreslo Are som møteleder, noe som ble
bifalt. Møteleder foreslo Gard som referent, noe som også ble bifalt. Ingen hadde
merknader til innkallingen eller dagsordenen.
2. Årsmelding 2018
Årsmeldingen var sendt ut på forhånd, ble vist med projektor, og ble lest opp i sin helhet.
Det ble stilt spørsmål om / gitt utfyllende opplysninger om endringer i medlemsmassen,
asfaltering kontra grusing av turveier, samarbeidet i Samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa)
og nye turtavler som blir satt opp til våren, finansiert av Sparebankstiftelsen. Årsmeldingen
ble godkjent uten endringer.
3. Handlingsplan 2019
Handlingsplanen var sendt ut på forhånd, ble vist med projektor, og ble lest opp i sin helhet.
Det kom noen bemerkninger som styret lovte å se nærmere på, herunder et ønske om at
MAV skal arbeide for å øke den generelle kunnskapen om Akerselva blant politikere og Oslos
befolkning. Det kom videre fram ønske om turveier langs begge sider av elva, om å lage
møteplasser, og om å arbeide mot bilparkering i vernede områder. Møteleder påpekte at
forslag om å supplere de formålene som er gjengitt i handlingsplanen, vil kreve
vedtektsendring ettersom angitte formål er identisk med vedtektenes formål. MAV bør
unngå å måtte endre vedtektene hvert år. Styret ga utfyllende opplysninger om arbeidet
med å gjenåpne elver og bekker. Handlingsplanen ble vedtatt som framlagt.
4. Regnskap 2018
Regnskapet var sendt ut på forhånd, ble vist med projektor, og ble i detalj gjennomgått av
kasserer. Grasrotandelen fra Norsk tipping er stor og økende. For at foreningen skal bli
tilgodesett med grasrotandel, er det nødvendig å oppgi organisasjonsnummer (919 275 375)
eller søke opp foreningens navn. Revisor Klaus Bryn gikk gjennom revisjonsberetningen som
også var sendt ut på forhånd. Regnskapet ble godkjent.
5. Budsjett 2019
Budsjettet var sendt ut på forhånd, ble vist med projektor og ble gjennomgått av kasserer.
Inntektssiden i budsjettet er nøkternt anslått, uten gaveinntekter og med relativt beskjeden
grasrotandel fra Norsk tipping. Økonomien i foreningen er god slik at det ved nye og
spesielle behov kan brukes mer midler. Det ble stilt spørsmål om mulighet for livsvarig
medlemskap og om det er mulig/ønskelig med bedrifter som medlemmer. Møteleder
opplyste at det er mulig for bedrifter å bli medlemmer. Å tilby livsvarig medlemskap har ikke
vært vurdert av styret. Budsjettet ble vedtatt uten endringer.

6. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor
Valgkomiteens forslag var sendt ut på forhånd. Fra salen kom det forslag om Zinnia
Gjengstø. Møteleder foreslo å utvide styret med ett styremedlem – noe det er adgang til
etter vedtektene – slik at Gjengstø kunne velges som ordinært styremedlem.
Valgene til styret var enstemmige. Disse ble valgt:
Are Eriksen (leder)
Per Østvold (styremedlem)
Kjersti Hovden (styremedlem)
Kjell Egil Sterten (styremedlem)
Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem)
Zinnia Gjengstø (nytt styremedlem)
Bjørg Vatnedalen (ny 1. vara)
Gard Espeland (2. vara)
Erik Østlyngen (ny 3. vara)
Valgkomiteen med Per Østvold, Kjersti Hovden og Kåre Ivar Gauksrud, og revisor Klaus Bryn, ble
enstemmig gjenvalgt.
Møtet ble hevet ca. kl. 19.00.

Etter det formelle årsmøtet hadde byantikvar Janne Wilberg et engasjerende, informativt og
morsomt foredrag om Byantikvarens organisering og arbeidsoppgaver, problemstillinger langs
Akerselva og arbeidet med den nye verneplanen for Sagene. Hun kunne også opplyse at det nå er
gode sjanser for å få gjenåpnet Sagene Bad, og at stiftelsen Biermannsgården får nytt styre der blant
annet Sparebankstiftelsen er representert.

