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Referat 
Årsmøte i Lillomarkas Venner 

 
Tid:   Onsdag 26. mars 2014 kl. 19.00 
Sted:   Grorudveien 3 
 
 
1.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden 
Frode O. Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet. 34 medlemmer var til stede. Innkalling og 
dagsorden ble godkjent.  
 
2. Valg av møteleder og referent:   
Møteleder: Håvard Pedersen. Referent: Inger Marie Stigen 
 
3.  Årsberetning 
Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende saker ble særlig kommentert:  
• Hestejordene ble reddet da byrådets søknad om statsgaranti for OL lå klar uten Linderud som et 

alternativ. Lillomarkas venner hadde en viktig rolle i motstanden mot planene.  
• Protesten mot utbygging innenfor markagrensa på Ravnkollen/Romsås var viktig i 2013, og vil 

være en svært viktig sak også i 2014 (jfr. innkomne forslag, nr 2 og uttalelse fra årsmøtet) 
• Forslaget om nye blåmerkede stier i Årvollåsen: Håvard Pedersen påpekte at ridestier har løst en 

betydelig konflikt mellom ridende og skiløpere i området.  Der ridestia er lagt, har det også vært 
en ridesti før. Det ble ellers vist til debatten på forrige årsmøte. Fjoråret forslag ble sendt til 
DNT Oslo og omegn og flere alternativer har kommet opp etterpå, blant annet å få til en 
blåmerket sti helt opp til Linderudkollen fra Årvollåsen. Forslag er sendt fra DNT til 
Bymiljøetaten og det vil forhåpentligvis bli fattet vedtak som alle er fornøyd med.  

• Turer: Styret fikk mye ros for mange, gode og varierte forslag til aktiviteter. Medlemmene setter 
svært stor pris på turene. Turene går også til steder som selv svært erfarne turgåere ikke har 
besøkt tidligere.  

• Sykling i marka: En av årsmøtedeltakerne ga uttrykk for at sykling etter hans mening ikke er 
forenlig med bruk av stiene i Lillomarka. Vedkommende har selv opplevd mange konflikter 
med syklister, der han som turgåer må vike. Det ble også vist til at konfliktene blir større når 
båndtvangen er satt, og det blir «bånd mellom hund og eier». Dersom flere har hatt slike 
opplevelser oppfordres de til å melde fra til styret.  
 
Det ble ellers påpekt fra styret at Østmarka er mer berørt og utsatt for konflikter mellom 
syklister og andre turgåere, men antakelig kommer det mer sykling i Lillomarka etter hvert. 
Arvid Malmen har vært LVs representant i OFFs arbeidsgruppe for vurdering av sykling i 
marka.  Gruppen har konkludert med forbud neppe er veien å gå; flerbruk er et dominerende 
prinsipp.  Det må satses på holdningsskapende arbeid, aksjonsdager og tett samarbeid med 
ansvarlige for eventuelle ritt.  Håvard Pedersen minte om at det allerede er en fartsgrense på 30 
km i timen for de som ferdes i marka. Det har tidligere vært arrangert aksjoner sammen med 
politiet. Dette kan kanskje foreslås igjen.  
Ellers er det viktig å merke seg at registrering av eventuelle ulovligheter i marka kan meldes til 
Håvard Pedersen. Da er det viktig å registrere tid og klokkeslett.  

• LVs sommerhilsen/informasjonsskriv ble kun sendt på epost. Det er viktig at alle medlemmer 
som har epostadresse melder denne til styret, dersom den ikke er registrert tidligere.  

• Møter og befaringer: det ble igjen gitt ros til styret for stor aktivitet.  
 

Årsmøtet godkjente den fremlagte årsberetningen, med akklamasjon 
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4. Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av Frode Hansen.   Årsregnskapet viste et overskudd på kr. 34072,42. 
Ved årsskiftet hadde LV en banksaldo/egenkapital på kr 124 825, 25.  
 
Styret ble i forkant av årsmøtet gjort oppmerksom på en mulig feil i regnskapet for 2013, av en av 
foreningens medlemmer.  Balansetallene for 2012 i foreliggende regnskap stemmer ikke med de 
godkjente tallene for 2012. Det ser ut til at feilen ligger i at banksaldo 01.01.2011 på kr. 82359,12 
er lagt inn som banksaldo 01.01.2012, som faktisk var kr. 90753,40.  Dette er en beklagelig 
skrivefeil, men det er ingen feil i selve regnskapet for 2013. 
 
Regnskapet ble – med denne oppklaringen - godkjent av årsmøtet. 
 

Budsjettet for 2014 lå for øvrig til utdeling på årsmøtet. Her kan det nevnes at det for 2014 er 
søkt om kr 80000 i tilskudd fra Oslo kommune, men budsjettert med kr 50000. Det er 
dessuten budsjettert med en svært nøktern økning i medlemskontingent, men vi håper selvsagt 
at medlemsveksten fortsetter.  

 
5. Innkomne forslag 
Det var 2 forslag til årsmøtet, se vedlegg. 
 
1) Forslag til endring i vedtekter.  

 
2.2. formål endret, i tråd med nye lover og lovendringer: Godkjent 
2.4. Etter forslag fra salen ble ordet »hogst» fjernet og erstattet med: «sikres mot forringelse av 
friluftsverdiene.»  2.4 lyder nå: arbeide for at markalovens § 11, Særskilt vern av 
friluftsområder, brukes aktivt i Lillomarka slik at verdifulle friluftsområder sikres mot 
forringelse. Godkjent.  
5.3. Valg av revisor, vararevisor og forslag til valgkomite.  Godkjent 
5.5. Sekretær og kasserer utpekes av styret. Godkjent 
7.8. Valgkomite velges på årsmøtet. Godkjent.  
 
Det ble reist spørsmål fra salen om antall deltakere på årsmøtet var mange nok til å godkjenne 
endringene. Her ble det vist til vedtektenes § 9, der det står at det kun kreves alminnelig flertall 
for godkjennelse. Historisk erfaring tilsier at det ellers vil være vanskelig å få gjort 
vedtektsendringer i denne typen frivillige organisasjoner. Det viktige er at alle medlemmer har 
fått tilsendt endringsforslagene på forhånd.   
 

2) Forslag fra Heidi Trøen om kommunens forslag om bygging innenfor markagrensen på 
Ravnkollen/Romsås: 
 
Kommuneplanen foreslår å ta skogsområdet Ravnkollen ut av marka til fordel for boligbygging. 
Store deler av Ravnkollen er registrert som “viktig naturtype gammel barskog med regional 
verdi”, og har også et fantastisk utkikkspunkt. Ravnkollen er hundremeterskog for flere tusen 
mennesker på Grorud og Romsås, med en blåmerket sti kun 5 minutters gange fra Grorud 
sentrum. Skogsområdet er hyppig brukt av barnehager, skoler og folk i alle aldre. Som 
kompensasjon tilbys 2 mindre områder ved Bånkall. Disse er langt unna og vil overhodet ikke 
kunne kompensere tapet av Ravnkollen som er så viktig for friluftslivet og nærmiljøet. 
Ravnkollen går som en grønn tunge nedover i bydel Grorud med bebyggelse på begge sider. 
 
Forslag til vedtak på årsmøtet: 
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Lillomarkas Venner går kraftig mot å innsnevre Lillomarka som allerede er et lite og sårbart 

markaområde, og som fra før har vært utsatt for flere innhogg. Ravnkollen er svært mye brukt 

av lokalbefolkningen til friluftsliv og lek, og er et helsebringende rekreasjonsområde. Området 

har viktige verdier i form av verneverdig natur, mange kulturminner og en fantastisk utsikt som 

ikke må forbeholdes noen få. Det vil dessuten være et stort tap om horisonten av denne 

åskammen blir ødelagt av bygninger, enten det er rekkehus eller blokker. 

 

Forslagsstiller redegjorde for forslaget. Fra Ammerudbeboere ble det også pekt på områdets 
betydning for de som bor på Ammerud. Foruten at det er et viktig rekreasjonsområde, er den 
grønne profilen også viktig for utsikten for de som bor på Ammerud. Det ble stilt spørsmål ved 
hvor god kjennskap politikere, beslutningstakere for øvrig og turgåere har til området. De bør 
arrangeres turer og befaringer til området, der også politikere inviteres inn.  I tillegg ble 
erstatningsområdenes kvalitet og beliggenhet diskutert. 
 
Trøens forslag ble enstemmig vedtatt, og samtidig ble styret gitt fullmakt til å formulere et 
tillegg som uttrykker utfordringene med de erstatningsområdene som er foreslått (type område 
og avstand). I tråd med årsmøtets fullmakt er følgende tillegg formulert: 
 

Ravnkollen ligger i umiddelbar nærhet til deler av befolkningen på Romsås og Grorud. For alle 

beboerne som bruker Ravnkollen betyr planene at marka blir mindre tilgjengelig. De områdene 

som er foreslått som erstatning øst for Romsås ligger langt unna boligområder og vil ikke kunne 

fungere som en nær hundremeterskog for befolkningen. Områdene ligger dessuten i et bratt og 

lite tilgjengelig terreng, med kraftledninger og pukkverk som nærmeste naboer. Disse områdene 

kan derfor på ingen måte erstatte Ravnkollen som frilufts- og rekreasjonsområde. 

 
Se vedlegg 2.  
 

6. Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslo ingen endringer av kontingenten.  Godkjent av årsmøtet.  

 
7. Valg 
Valgkomiteen la fram sin innstilling.  Etter enstemmig valg er dette nå Lillomarkas Venners 
styremedlemmer og tillitsvalgte: 
 

Leder:  
Frode O. Hansen   (gjenvalg 2 år, på valg 2016) 

Styremedlemmer:  
Bente Økland   (gjenvalg 2 år, på valg 2016) 
Tore Faller   (gjenvalg 2 år, på valg 2016) 
Unni Pedersen   (på valg 2015) 
Bjørn Einar Sakseid  (på valg 2015) 
Elin Langsholt   (på valg 2015) 
Hans-Petter Ødegård  (på valg 2015) 
Heidi Trøen   (ny, på valg 2016) 
Grethe Østli   (ny, på valg 2016) 

Varamedlemmer:  
Rolv Norum   (gjenvalg, velges for 1 år) 
Bård Tveter   (gjenvalg, velges for 1 år) 

Valgkomité:  
Arvid Nordli   (gjenvalg, velges for 1 år) 
Terje Marstein   (gjenvalg, velges for 1 år) 
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Revisor:  
Bjørg Løvlien   (ny, velges for 1 år) 
Vara: Britt Lindhart  (ny, velges for 1 år) 

 
 
Etter årsmøtet fortalte Dag Helland Pedersen fra Turkameratene i Nittedal engasjerende om 
aktiviteten til Turkameratene og registreringen av kulturminner i Nittedal kommunes del av 
Lillomarka. Pensjonert skuespiller ved Nationaltheatret Jan Hårstad avsluttet deretter årsmøtet med 
en opplesning av Knut Hamsuns humoristiske novelle «En ganske almindelig flue av middels 
størrelse», til stor begeistring fra årsmøtedeltakerne.  
 

 
 
Inger Marie Stigen  
Referent 
 
 
Godkjent på styremøte 07.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg til referatet: 2 forslag til årsmøtet – vedtatt: 
 Innkomne forslag 1: Endringer i vedtekter for Lillomarkas venner. Nye vedtekter vedlagt. 
 Innkomne forslag 2: Uttalelse om Ravnkollen  


