
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I MARIDALENS VENNER 2019 

 

Årsmøtet i Maridalens Venner ble avholdt torsdag 4. april 2019 i Maridalen Velhus. 

Lederen Tor Øystein Olsen ønsket over 60 medlemmer velkommen. 

Før årsmøtet holdt Lars Nilssen foredrag om Nordmarkas fiskehistorie. 

Etter foredraget ble det servert kaffe og de beste eplekaker med krem fra Ullevålseter.    

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Per Skorge ble valgt til ordstyrer og Thor Amlie til referent. 

2. Godkjenning av innkalling 

Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 

3. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

4. Årsmelding 

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

5. Regnskap 

Regnskapet ble delt ut og gjennomgått. Revisors beretning ble delt ut. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent. 

6. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag før fristen 1. februar, ref. sak 9. Eventuelt. 

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

Kontingenten ble enstemmig vedtatt med kr 200, dvs. uendret. 

8. Valg 

Valgkomiteen ved Nils Jørgen Brodin fremla valgkomiteens forslag. Følgende ble 
valgt ved akklamasjon: 

Styret: 

Tor Øystein Olsen, leder, ikke på valg 

Thor Furuholmen, ikke på valg 

Jon Ivar Bakke, valgt for to år 

Otto Ullevålseter, valgt for to år 

Per Skorge, valgt for to år 



 

Varamedlemmer til styret, alle valgt for ett år: 

Thor Amlie 

Alv Reidar Dale 

En representant fra styret i Maridalsspillet 

 

Valg av revisor. 

Vekstra Hadeland Regnskap AS ble valgt som revisor. 

 

Valg av valgkomité. 

Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter. 

 

9. Eventuelt 

Ordstyrer refererte at det var innkommet et forslag fra Anne Kari Rom om å diskutere 
flatehogsten i Maridalen. Forslaget var sendt inn etter at fristen for saker til årsmøtet 
var gått ut. Anne Kari Rom har etter det sendt styret et nytt forslag hvor hun ber om at 
styret før årsmøtet i 2020 sender ut et varsel om dato for årsmøtet i god tid før 1. 
februar slik at medlemmene får en realistisk mulighet til å sende inn saker til 
realitetsbehandling på årsmøtet. Møteleder opplyste at utgiftene til porto tilsier at det 
vil være uhensiktsmessig med et eget varsel. Møteleder foreslo at styret drøfter saken 
og ser på ulike muligheter for å ivareta ulike hensyn på en hensiktsmessig måte. Det 
fremkom ingen kommentarer til det. 

 

Thor Amlie 
Referent 
 


