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Vårmøte 19. mai 2010, kl 18.30 - 21.00 
Sted: Huset 
 
 
Dagsorden 
 
1. Åpning og konstituering 
Larz Tvethaug ønsket velkommen til møtet. Forsamlingen anså vårmøtet som lovlig 
innkalt 
 
Det ble foretat opprop: 33 personer var til stede ved starten av møtet, 29 parseller var 
representert 
 
2. Valg 
Dirigent: Anne Finborud, p28      
Referent: Lars Bjerkmann, p87 
Tellekorps: Ingibjørg Bødvarsdottir, p7 og Anne Kari Myrvold, p58 
To medlemmer til å undertegne protokollen: Hanne Lene Skjeklesæhter, p23 og 
Peter Udbjørg, p15 
 
3. Vedta pris for leie av Huset 
Parsell-leiere i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset. Det koster kr 500,- for 
voksenselskap og kr 300,- for barneselskap i sommerhalvåret, og henholdsvis kr 
700,- og 400,- om vinteren.  
Leie for huset må være betalt inn før nøkkel leveres ut. 
Forslag til vedtak: Styret foreslår ingen endring av prisene. Enstemmig vedtatt 
 
4. Budsjett 
Hagen har en sunn og god økonomi. vi har nødvendige midler til å møte økt 
vedlikeholdsbehov uten å måtte kreve inn ekstra kontigent. derfor er sesongens 
budsjett satt opp med resultat i null. Strømkostnadene denne sesongen er vesentlig 
høyere enn i fjor. Kostnadene denne sesong avregnes og blir inntekt neste sesong. 
 
Kommentarer: 
Rolv-Vidar Wraal Johansen, p14 har blitt forespeilet 15.000,- for vaskejobben i 
kolonihagen, mens det i budsjettet står 16.000,- Han avga spontant differansen på kr 
1000,- til innkjøp av fellesgrill til huset. 
 
Det ble spørsmål om strømleverandør. Mona var ikke til stede og kunne ikke svare, 
men styret beroliget forsamlingen med at hun hadde funnet fram til en god løsning for 
oss hvor strømmen leses av hver time. 
 
Det ble noe diskusjon om budsjettet skulle behandles eller bare orienteres om, og om 
det skulle skje på vårmøtet eller årsmøtet. Forsamlingen kom derfor fram til følgende 
enstemmige vedtak: 
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Styret forbereder sak for endring av driftsreglene innebærende at rammen for 
neste års budsjett legges fram for vedtak på årsmøtet. 
 
5. Virksomhet for sesongen 
Større arbeidsoppgaver og innkjøp 
Arbeidet med å skifte og male gjerdet mot gangveien gjøres ferdig, sanitærhuset 
trenger en del vedlikehold, det skal kjøpes inn bord både til huset og plassen utenfor, 
noe av det elektriske anlegget må utbedres og det skal bl. annet kjøpes inn en stor 
fellesgrill. Gerd Buflod, p45, kommenterte at sanitærhuset trenger en grundig 
opprustning og at dette burde bli lagt fram som en egen plan med budsjett til 
årsmøtet. Eirill Kristiansen, p87, lurte på hvordan man kunne komme med innspill og 
forslag utenom vår og høstmøter. Send en mail eller legg en lapp i postkassa på 
huset. 
 
Festival i hagen 12. juni. 
Bjørnar Nørstebø, p 86 informerte om planene så langt og oppfordret alle til å delta 
og bidra til at dette blir en flott og morsom dag for alle i hagen. Følg med på Titten Tei 
og finn den gruppa som passer for deg. Vårmøte applauderte heftig etter Bjørnars 
gjennomgang. 
 
Styret har løpende kontakt med festivalgruppa, følger opp budsjett og planer og går 
inn med underskuddsgaranti på inntil kr 10.000,-. Styret bidrar også til å søke om 
støttemidler utenfra. 
 
HMS i hagen 
Petter informerte om at det lages en plan for helse, miljø og sikkerhet i hagen. Denne 
sesongen skal vi kartlegge behovet vi har på både fellesområder og parsellene, 
spesielt med hensyn til brannsikkerhet. Det kommer til å bli foretatt en el-sjekk av 
fellesområdene gjennom Hafslund.  
 
Anne Kari informerte om at det er lovpålagt å ha røykvarsler og 
brannslukkingsapparat i alle hjem. 
  
Hagens nettsider 
Alle har fått utdelt et skjema om hagens nettsider. De som leverer dette skjemaet 
utfylt til styret v/Liv Breines, vil få et passord slik at de komme inn på medlemsidene. 
Liv og Rolv Vidar vil gjerne ha innspill til utforming og inhold på sidene. 
 
Driftskomiteen 
Martin Wanvik P 71, Svein Ronny Hansen p48 og Anne Kari Myrvold p58 sitter i 
komiteen. De vil gå én runde i løpet av juni og ha en oppfølgingsrunde juli/august 
hvor de spesielt vil følge opp parseller som fikk anmerkninger første runde. 
 
Anne Finborud ønsket at kolonistene skulle se med glede på den rollen 
driftskomiteen har som samtalepartner og støttespillere og oppfordret alle til å verve 
seg ved anledning slik at komiteens kompetanse spres til flere kolonister. 
Driftskomiteen gjør et viktig arbeid for oss alle og må ikke oppfattes som hagens 
"politi". 
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Fredagskafeer 
Det er forferdelig hyggelig når kolonister tar initiativ til forskjellige sosiale 
arrangementer på huset og. En "fredagskafé" kan være en møteplass på en hvilken 
som helst ukedag, og kan være filmkveld, kakesmakekurs eller andre hyggelige ting. 
Så lenge det det er åpent for alle kolonister og huset er ledig, er det bare å sende en 
styret en mail så gir styret beskjed videre til husforvalter om at huset skal brukes av 
hagens egne og at det selvfølgelig ikke skal kreves leie. 
 
Nye kolonister 
Styret ønsket å presentere hagens nye kolonister Alison Wilkinson P16, Annie 
Helseth P11 og Julie S Kringerud P41, men desverre var ingen av dem til stede. 
 
Årets kolonist og årets parsell også i år  
Hagebruks- og driftskomiteen velger også i år ut årets parsell. Styret er ansvarlig for 
å finne årets kolonist, men er helt avhengig av innspill fra kolonistene. Det er ingen 
andre kriterier enn din personlige opplevelse av en spesiell person som har betydd 
mye for hagen, fellesskapet eller enkeltemennesket som er grunnlaget for den 
høythengende hedersprisen. Begrunnelsen legges i styrets postkasse. 
 
Husk våre vedtekter og driftsregler 
Reglene er stort sett fornuftige og skal følges. Allikevel oppfordres alle til å lese og 
lete etter de vedtektene som er dårlig formulert, uklare eller unødvendige, og foreslå 
endringer av disse til årsmøtet. Målet er å få til en regulering av hagen som fungerer 
og bidrar til et bedre fellesskap.  
 
I sommersesongen skal styret kunne svare på forespørsler i løpet av 14 dager 
 
Husk å bruke skjema for melding om vedlikehold / søknad om endring m.v. 
 
6. Fellesarbeidsleder, orientering fra styret  
Fellesarbeidsledere 2010 er Frode Tveit p44 og Gerd Buflod p 45. Arbeidet 
honoreres med kr 4.000 per person. 
 
7. Rengjøringshjelp til vask av sanitæranlegg, orientering fra styret 
I  sesongen 2010 vil jobben gjøres av Rolf-Vidar Wraal Johansen, p 14. Honoreres 
med kr 15.000. Rolv Vidar donerte storsinnet tusen kroner kroner til innkjøp av stor 
fellesgrill. (se punkt 4) 
 
8. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
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9. Valg vårmøtet 2010 
Redaksjonskomité (1 år om gangen) 
May-Len Skilbrei, p 2, gjenvalg 
Tone Holmen, p 29, ny 
Stig Gjermestad, p 59, gjenvalg 
Marit Nyborg, p 85, gjenvalg 
Bjørnar Nørstebø, p 86, gjenvalg 
Nettansvarlig: Liv Breines, p 80, ny 
Nettansvarlig: Rolf-Vidar Wraal Johansen, p 14, gjenvalg (ny som nettansvarlig) 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Hagebrukskomité (2 år om gangen) 
Hanne-Lene Skjeklesæther, p 23, gjenvalg 2 år 
Eirill Kristiansen, p 87, gjenvalg 2 år 
Anne Mette Moe, p 69, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Anne Berit Klubbenes, p 81, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Festkomité (2 år om gangen) 
Peter Udbjørg, p 15, gjenvalg 2 år 
Julia Sophie Kringerud, p 41, ny 
Frode Tveit, p 44, ny 
Gunhild Marstrøm, p 62, ny 
Anna Soggiu, p 47, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Camilla Johannesen, p 68, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Loppekomité (2 år om gangen) 
Alison Wilkinson, p 16, ny 
Torleif Johnsen, p 33, ny 
Heidi Pegill Haugstad, p 24, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Brita Børresen, p 40, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Sigrunn Skretting, p 51, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Enstemmig vedtatt 
 
(Alle komiteer kan ved behov trekke inn andre kolonister i sitt arbeid, for kortere eller 
lengre perioder.) 
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Oslo 25.05.2010 
 
 
 
 
Referent: 
 
 
 
............................................... 
Lars Bjerkmann 
 
 
 
 
 
Referatets gyldighet bekreftes: 
 
 
 
 
...............................................    ............................................... 
Hanne-Lene Skjeklesæther    Peter Udbjørg 
 
 
Mens vårmøtet ble holdt var det en bil som kjørte inn nedreveien uten at noen gikk 
foran. Reaksjonen på vårmøtet var så tydlig at referenten ønsker å understreke at 
dette og sykling (og å bruke sykkelen som sparksykkel) i hagen er totalt uaksetabelt. 
Små barn farer fram og tilbake mellom hekkene og skal ikke utsettes for en slik 
tåpelig, unødvendig og ikke minst livsfarlig risiko. 
 


