Vårmøte i Etterstad kolonihager 3. juni 2019 Kl.18.30 -20.30

Vårmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
3. Vedta pris for leie av Huset
4. Revidert budsjett
5. Virksomhet for sesongen
6. Rengjøring og fellesarbeidsansvarlig, orientering fra styret
7. Innkomne forslag
8. Valg
a. Festkomité
b. Hagebrukskomité
c. Redaksjonskomité
d. Komité for ekstern kontakt
1. Åpning og konstituering
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokollen
Styrets forslag til dirigent: nestleder Rolf Vidar Wraal Johansen
Styrets forslag til referent: sekretær Ann Berit Hulthin
Opprop av parselleiere til stede på Vårmøtet
Kasserer Heidi Pegill Haugstad foretar opprop.
3. Pris for leie av Huset
Parselleiere i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset. Prisen har vært kr 1000,- for voksenselskap,
og kr 400,- for barneselskap og ingen forskjell i utleiepris for sommer og vinter. Styret foreslår å
opprettholde samme leiepris for 2020. Styret opprettholder også forbud mot leie av Huset inntil
videre. Dette for å begrense belastningen av mulig smittespredning ved bruk av sanitæranleggene.
4. Revidert budsjett
Styrets forslag til revidert budsjett vil bli ettersendt.
5. Virksomhet for sesongen
Alt arbeid og virksomhet i hagen denne sesongen vil være påvirket av koronaepidemien. Det er
vanskelig å planlegge hva som kan utføres da smitteverntiltak skal ivaretas og krav til nødvendig
smittevern kan endres. Styret må ganske enkelt fortløpende vurdere tiltak og arbeidsoppgaver som
lar seg gjennomføres i løpet av sesongen. Et hovedfokus vil være å opprettholde nødvendige
smitteverntiltak og holde kolonihagen så trygg som mulig.
Universell utforming av Huset er ferdigstilt med rampe og heis. Det er blitt søkt om eksterne midler
til universell utforming av Huset fra Oslokretsens fond. Svar er ikke kommet enda.
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Styret vil for sesong 2020 fortsette med å følge opp parselleiere hvor parsell og hytte er dårlig
vedlikeholdt over flere år. Det er et tidkrevende arbeid for styret. Arbeidet involverer også kolonister
som av ulike årsaker står i ulike faser i livet. Det skal det tas hensyn til, samtidig som styret skal ta
hensyn til de andre kolonistene i hagen og hagens vedtekter. Styret har vedtatt oppsigelse av en
parsell i hagen med bakgrunn i dårlig stell og som klart bryter med vedtektene. Dette ble gjort i
november 2019 og advokat er kontaktet. På oppfordring fra advokaten ble det oppfordret til en
minnelig løsning som så ut til å gå i orden. I løpet av våren 2020 viste det seg å ikke føre fram likevel
og advokaten ble bedt om forfølge saken videre og utarbeide en begjæring om tvangsfravikelse som
sendes Namsmannen. Parselleier har senere tatt kontakt med styret og styret følger opp saken
sammen med advokat.
Parkslirekne ble oppdaget i hagen i fjor. Parkslirekne invaderer og presser ut all annen vegetasjon og
er oppført hos Artsdatabanken som en vekst med stor invasjonspotensiale og stor negativ økologisk
effekt. Dette berører enkelte parseller i hagen og styret vil følge opp arbeidet med hjelp fra
Hagebrukskomiteen.
Styret har fått melding om salg av tre hytter våren 2020. Frist for å melde salg var 15. april. På grunn
av koronautbruddet vil også salg av hytter være annerledes enn vanlig. Oslokretsen har kommet med
anbefalinger for hvordan salg skal foretas og styret satser på at salg skal være gjennomført innen
slutten av juni. Neste frist for å melde salg av hytter er 15. august.
Vårdugnad ble ikke gjennomført som planlagt, men det ble hengt opp oppslag på Titten Tei med
dugnadsoppgaver hvor kolonistene kunne skrive seg på. Alle oppgavene ble gjennomført også
ekstraoppgaver som ble lagt til! Det ble henting av hageavfall den dagen dugnaden var annonsert,
lørdag 25. april. Det ble også hentet hagefall denne lørdagen. Renovasjonsetaten var godt fornøyd
med hvordan smittevernhensyn var organisert. Henting av hageavfall er fra nå av ikke gratis slik det
har vært siden oppstart av ordningen. Styret har likevel gått inn for at dette skal fortsette da man ser
det som en svært god ordning for å kvitte seg med avfall fra hagen. Datoer og tidspunkt for
sesongens henting av avfall er slått opp på Titten Tei. Styret oppfordret kolonistene til å benytte seg
av ordningen.
Kolonihagen har vært stengt for besøkende og som grøntområde siden april. Styret tar i disse dager
igjen kontakt med bydelsoverlegen for å drøfte en eventuell åpning av kolonihagen fra 15. juni.
Sanitæranleggene vil være stengt med nøkkel slik at kun parselleiere og besøkene på parseller kan
benytte disse. Det vil informeres om åpning senere.
Om og eventuelt hvordan interne sosiale arrangement kan foregå i hagen denne sesongen er uklart.
Det gjelder første skoledagsfest, høstfest og årsmøte. Dette må styret komme tilbake til.
Salg av polletter gjennomføres for sesong 2020 av Liv Breines p 80 og Anna Perry p 25. Begge
utsalgene tar Vipps.
Vinterbo
Årsmøtet 2019 oppfordret styret til å sette en tidligere frist for å søke om vinterbo. Da kan
tilbakemeldingen om hvem som får bo i hagen om vinteren også skje tidligere og de som ikke får
tilbudet å bo i hagen om vinteren, kan lettere planlegge alternativer. Styret setter i år fristen til 15.
august og melder til kandidatene så raskt som mulig etter det. Fristen vil bli annonsert i e-post til alle
kolonister og ved oppslag på Titten Tei som vanlig.
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Orienteringer fra ulike komiteer
Loppekomiteen: Det planlagte loppemarkedet i hagen skulle vært avholdt 13.-14. juni i år. Alle
arrangement som ikke kan, ivaretar kravet om avstand og grupper vil være forbudt fram til 15. juni.
Loppemarkedet er dermed utsatt. Som Loppekomiteen sier i Etterstadposten er dette litt trist, men
komiteen lover at det blir loppemarked i hagen igjen, enten til høsten eller til neste vår.
Festivalkomiteen: Festivalkomiteen har beslutta å ikke gjøre noe videre arbeid med HageLarm 2020
og avlyser dermed årets festival. Kolonihagen kan velge å lage et internt arrangement, men det vil i
så fall bli opp til styret og festkomiteen. Det skal velges ny festivalkomité på årsmøtet, og selv om
mange nåværende medlemmer sikkert gjerne blir med videre, blir det opp til den nye komiteen å
planlegge festival i 2021. Fram til ny komité er valgt, vil Lars Bjerkmann sitte som koordinator og
svare på eventuelle henvendelser til HageLarm.
Redaksjonskomiteen: Redaksjonen i Etterstadposten er veldig fornøyd og takknemlig for at
kolonistene er så gode til å bidra med tekst og ikke minst bilder! Fortsett med det! Vi hadde en
undersøkelse i sommernummeret 2019 om det var stemning for digital utgave av Etterstadposten,
men det var helt tydelig at bladet fortsatt er ønsket i fysisk form. Husk at du kan lese nesten alle
numre av EP på nettsiden til Etterstad kolonihager. I vår har redaksjonen fungert bra til tross for
fysisk avstand. Vårnummeret kom kun digitalt denne gangen, vi satser på fysiske blader til
sommernummeret. Send gjerne stoff til etterstadposten@gmail.com innen 10. juli 2020.
Driftskomiteen: Komiteen vil gjennomføre uannonserte besøk på parsellene også for sesong 2020.
Driftskomiteens skjema legges i postkassen og er det anmerkninger, har du fått en frist for utbedring.
Ta godt imot Driftskomiteen som gjør dette arbeidet på vegne av hagen. Styret minner om at alle
hagens parselleiere er forpliktet til å følge vedtekter og regler for hagene i Oslo og holde sin parsell
og hytte velstelt og i pen og ordentlig stand og det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen og at
medlemmet deltar i det fellesskap som kolonihagen er ment å være. Styret vil etterkant følge opp de
parseller hvor utbedringene ikke er gjennomført.
Komité for ekstern kontakt: EKEK har pr. i dag ingen planar for sesongen i og med at hagen skal vera
stengt for andre enn gjestar på parsellane. Vandringar går det jo ikkje an å ha, heller ikkje kirkekaffe
eller arrangement for sjukeheimen. Det blir eit unntaksår, men vi har nok så mykje goodwill blant
naboar og andre frå før at dei aller fleste aksepterer at slik må det vera i år. Om situasjonen er
annleis t.d i august/september går det jo an å tenke seg eit arrangement på hausten evt.
Oslokretsen
Frode Tveit p 44 er Etterstad kolonihagers representant i Oslokretsen fra 2019. Frode vil orientere fra
Oslokretsen på Vårmøtet.
Norsk kolonihageforbund
Etterstad kolonihager er representert i styret i Norsk Kolonihageforbund med Anne C. Eriksen p 82
som er kasserer. Anne kommer på vårmøtet og informerer.
6. Renholdere for sanitæranleggene og fellesarbeidsansvarlig
Denne sesongen var det for få søknader til å fylle renholdsjobbene til sanitæranleggene. Terese Wiig
p 79 har hatt renholdet i mai måned og Erin Skilbrei p 50 starter i juni. Styret har ny utlysning til
videre sommerjobb i Etterstadposten og frist for å søke er 7. juni.
Inger-Helen Giltvedt og Simen Andresen p 56 er også i år fellesarbeidsansvarlig og fortsetter
Onsdagsklubben.
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7. Innkomne forslag
Forslag 1: Forbud mot å installere forbrenningstoalett i hagen.
Forslagsstiller: Styret.
Begrunnelse: Styret er blitt oppfordret til å lage et forbud mot forbrenningstoalett i hagen. Tirl tross
for god reklame for denne typen toalett, så skilles det ut lukt og en vifte som bidrar med støy.
Etterstad kolonihager er en liten og tett hage hvor dette lett kan være til plage for naboer.
Forslag 2: Endre regnskapsperiode til 01.01-31.12. for Etterstad kolonihager.
Forslagsstiller: Mona Hartvigsen p 52
Begrunnelse: Dagens regnskapsperiode er fra 01.09-31.08. Det er mye aktivitet i slutten av august.
Dette medfører at en del fakturaer som gjelder for sesongen ikke er mottatt og kasserer må sjekke
hva som er underveis, og manuelt gjøre avsetninger i regnskapet. Det er også aktiviteter i september
som kommer med på neste års regnskap. Ved å endre regnskapsperiode til 01.01-31.12 vil
regnskapet inneholde hele sesongen og kasserer ha bedre tid til å få inn alle fakturaer og slippe
merarbeid. Og i tillegg anledning til å avslutte regnskapet i en rolig periode hvor arbeidsbelastning
med andre styreoppgaver er mindre.
Et annet moment er at vi samordner oss mot resten av samfunnet. De aller fleste foreninger og
virksomheter har regnskap som følger kalenderår. Oslokretsen har regnskapsperiode som følger
kalenderår.
Hvis vi endrer på regnskapsperiode, vil en konsekvens bli at Årsmøte som godkjenner regnskapet må
flyttes til våren og Vårmøte endres til et "Høstmøte".
Styrets innstilling: Styret er i utgangspunktet positive til forslaget, men foreslår at saken oversendes
styret som utreder forslaget nærmere. Styret må bl.a. se på hvilke endringer som må gjøres i
vedtektene i forhold til tidspunkt for årsmøte/vårmøte og gjennomføring av ulike valg. Styrets
vurderinger skal foreligge på årsmøtet til høsten.
8. Valg
Valgkomiteen består av Gry Karlsen p 38, Petter Thoresen p 83 og Inger Marie Selboe p 31. Merk at
alle komiteer ved behov kan trekke inn andre kolonister i sitt arbeid, for kortere eller lengre perioder.
På valg er følgende komiteer:
• Redaksjonskomité
• Hagebrukskomité
• Festkomité
• Komité for ekstern kontakt
Valgkomiteens forslag vil foreligge på møtet.
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