ÅRSMØTE – LILLOMARKAS VENNER
Referat

Tid: onsdag 16. mars 2016 kl 1900
Sted: Grorud bydels møtelokaler i Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Frode O. Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet. Det var ca. 37 medlemmer til
stede, og ytterligere ca 4 personer kom i løpet av og etter årsmøtet for å få med seg det
etterfølgende foredraget. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og referent
Håvard Pedersen ble valgt til møteleder og Elin Langsholt til referent.
3. Årsberetning
Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende saker ble kommentert:
•

En uklarhet rundt offentlige tilskuddsordninger ble belyst. Bymiljøetaten
forvalter en ordning som er rettet mot frilufts- og naturvernorganisasjoner, og
som vi har søkt om tilskudd fra i flere år. For 2016 søker vi dessuten midler fra
Miljødirektoratets tilskuddsordning til friluftsaktiviteter, for å få dekket utgifter
til turer. I tillegg søker vi om frivillighetsmidler fra Grorud bydel for å dekke
utgiftene til skjøtsel av Hestejordene.

•

Når det gjelder kommuneplanens forslag om aktivitetssoner, ble de vedtatt av
det avtroppende bystyret i høst. I byrådserklæringen til det nye byrådet står det
imidlertid at de vil fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen. Vi regner med at
dette skjer ved neste rullering av kommuneplanen.

•

Mange har reagert på den omfattende anleggsvirksomheten ved Linderudkollen i
forbindelse med opparbeiding av skiarenaen. Omfanget er blitt ekstra stort pga.
at Bymiljøetaten har gått inn for distribuert snøproduksjonsanlegg istedenfor
sentralt, som var vedtatt i reguleringsplanen. Prosessen rundt denne
planendringen mener vi er svært kritikkverdig, og vi har bedt om møte med de
aktuelle etater, for å be om en mer ryddig og demokratisk praksis når det gjelder
kommende reguleringssaker i marka.

•

Møteleder og nåværende skogoppsynsmann Håvard Pedersen kunne formidle
den gode nyheten om at det nå er bestemt at skogoppsynsfunksjonen i
Lillomarka vil bli opprettholdt etter at han er gått av med pensjon.

•

I forbindelse med punktet om sykling i marka ble det orientert om en foreslått
endring i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark, der det åpnes for bruk av
el-sykler. Vi er enige i at man skal kunne bruke el-sykkel i marka, men ønsker en
presisering av at dette kun skal gjelde på veier og turveier, og ikke på
”opparbeidede stier”.

•

Turprogram for 2016 er under utarbeiding, og en foreløpig versjon lå til utdeling
på årsmøtet, og ligger dessuten på nettet. Den oppdateres fortløpende.

Årsberetningen ble godkjent.
4. Regnskap
Regnskapet med revisorens beretning og noter til regnskapet er lagt ut på
hjemmesidene og sendt rundt til medlemmene. Regnskapet ble gjennomgått av Frode
Hansen. Årsregnskapet viste et overskudd på kr 25 322. Ved årsskiftet hadde LV en
banksaldo/egenkapital på kr 165 094.
Det ble fra salen opplyst om en trykkfeil i regnskapet. En av de nederste postene er kalt
”Inntekt Driftsåret”, men burde isteden ha blitt betegnet ”Overskudd i driftsåret”.
Posten ”Beitepatruljen/Frivillighetsmidler” bør heller betegnes ”Skjøtsel på
Hestejordene”, og tilsvarer utgiftene som dekkes av inntektsposten ”Frivillighetsmidler
fra Grorud bydel”.
Budsjettet for 2016 lå til utdeling på årsmøtet. Det ble bemerket at inntektsposten
”Tilskudd, gaver og renter” er økt med ca kr 20 000 i forhold til i fjor. Dette skyldes at
Lillomarkas venner i år har mottatt en sjenerøs gave på kr 22 000 i forbindelse med
restoppgjøret til ”Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka”. Aksjonen er ikke lenger
pågående, og restmidlene er donert til Lillomarkas Venner, som var allierte da saken
rundt skytestøy og flytting av skytebanen på Årvoll sto på. For øvrig følger budsjettet
samme inntekst- og utgiftsmønster som regnskapet.
Regnskap og budsjett ble godkjent.
5. Innkomne forslag
Styret har sendt rundt et forslag til uttalelse om saken rundt forslag om boligbygging på
Ravnkollen. Hensikten med uttalelsen er 1) å få avklart om kommunens framgangsmåte i
saken var lovlig og 2) få kjent alle innstillinger og vedtak som ble fattet med grunnlag i
kommunens eventuelt ulovlige framgangsmåte ugyldige.
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
6. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo ingen endringer av kontingenten. Dette ble 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
Nestleder:
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Styremedlemmer:
Elin Langsholt
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(gjenvalg 2 år, på valg 2018)
(ny, 2 år, på valg 2018)
(ikke på valg, på valg 2017)
(gjenvalg, 2 år, på valg 2018)
(ikke på valg, på valg 2017)
(ikke på valg, på valg 2017)
(gjenvalg, 2 år, på valg 2018)
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Revisorer:
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Etter årsmøtet fikk Håvard Pedersen overrakt Grefsen – Kjelsås – Nydalen historielags
kulturvernpris. Prisen går til uteliggerhytta i Grefsenåsen, og Håvard mottok prisen på
vegne av hytta, som pådriver for å få den vernet.
Kveldens naturfaglige program sto Kristoffer Bøhn fra Samarbeidsrådet for biologisk
mangfold (SABIMA) for. Han holdt et meget engasjerende foredrag om urbant
biomangfold, med hovedvekt på Oslo som en biologisk hot spot.

Elin Langsholt
referent

Godkjent på styremøtet 06.04.2015

