
 

 

SOLVANG AVD.5 
 

 

Referat fra årsmøtet 2019 for Solvang avdeling 5, 

avholdt lørdag 12. oktober fra kl. 14.00 på Felleshuset 

 

1. Åpning og konstituering 

Styreleder Anne Gjerdåker ønsket velkommen på vegne av styret. Ved møtestart 

viste opptelling at det var innlevert 21 fremmøtesedler og 4 fullmakter, til 

sammen 25 stemmeberettigede. Det var ingen merknader til innkalling og 

dagsorden, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. 

 

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive 

protokollen 

Anne Gjerdåker ble valgt til møtets dirigent, Andreas Sveen ble i sekretærens 

fravær valgt til referent, Øyvind Tunheim og Alf Endal ble valgt til tellekorps, 

og Katarina Theis-Haugan og Elise Aastebøl ble valgt til å underskrive 

protokollen. Under møtets gang overtok Theis-Haugan av praktiske grunner som 

dirigent, og Aastebøl måtte gå før det langvarige møtet var kommet til slutten.  

Ved møtets avslutning ble da Øyvind Boland og Majid Ziraksaz utsett til å 

underskrive protokollen. 

 

3. Styrets årsberetning 

Hovedpunktene i årsberetningen ble oppsummert av styreleder; gjennomføring 

av miljø- og trivselsundersøkelsen som ble foreslått i fjor, endring av ordningen 

for parkering i tråd med fjorårets vedtak, opprettelse av Facebook-side, 

kartlegging av forholdene mht. gråvann og avløp. 

 

En kolonist hadde flere kommentarer og bemerkninger, primært angående 

regnskapsførsel, men vedkommende fremmet ingen konkrete forslag. Flere andre 

kolonister reagerte hørbart på både ordbruk og tidsbruk.  

 

En fremmøtt innvendte at honorarsatsene som var oppgitt for styrearbeidet 

(pkt. 6 i årsberetningen), ikke skulle vært de som det ble fremmet forslag om 

senere i møtet («Forslag 1 fra styret») og foreslo at man endret beløpene 

tilbake til de som gjaldt i fjor. Han etterlyste også et par linjer om HMS-

arbeidet. Ved avslutningen av gjennomgangen av årsberetningen ble det gjentatt 

at det skulle settes inn et par setninger om dette, at det ikke hadde vært noen 

skader etc. 
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4. Årsregnskap med revisors beretning 

Det ble påpekt en trykkfeil i overskriften til første kolonne, hvor det skulle 

stått «010718-15.09.19» (ikke «010117-300618»). Det ble stilt noen spørsmål 

bl.a. om grunnlaget for summene som blir betalt til SU for jordleie, strøm og 

vannforbruk. En kolonist mente regnskapsperioden på over et år var for lang, det 

ble da svart fra styret at slik måtte det bli denne gangen fordi avdelingen har 

flyttet årsmøtet fra våren til høsten. Kassererens innsats ble berømmet av flere 

møtedeltakere. To kolonister foreslo at styret kunne bruke andre i avdelingen til 

å føre regnskap. Regnskapet ble godkjent med stemmetallene 16 – 2. 

 

5. Budsjett 

Det ble påpekt at ‘Kontingent 101.250’ var ført to ganger under kolonnen for 

‘Driftsinntekter’. En møtedeltaker spurte om det var planlagt å øke kontingenten 

framover og mente det burde stått noe om dette, også når det ikke var planer 

om økning. 

 

6. Innkomne forslag 

• Forslag 1 (fra styret) 

Forslag til vedtak: «Solvang avdeling 5 melder seg inn i foreningen Solvang 

kolonihager fra dags dato.»  

Det ble avgitt 17 stemmer for forslaget til vedtak og 2 mot. 

 

• Forslag 2 (fra styret) 

Forslag til vedtak: «Fra 2020 økes utleieprisen ved utleie av felleshuset 

(helg) til kr. 3.000,- for ekstern utleie. For kolonister fra avdeling 5 økes 

prisen til kr. 1.500,-. Det samme gjelder også ved utleie over 1-2 ukedager.» 

Det ble fremmet forslag om å la leieprisen for avdelingens egne kolonister være 

som den er nå, 750 kr., men oppjustere til 3.500 kr. for eksterne. 

Det ble avgitt 9 stemmer for styrets forslag og 13 for motforslaget om å la 

internsummen forbli uendret og eksternsummen øke til 3.500 kr. 

 

• Forslag 3 (fra styret) 

Forslag til vedtak: «Styrehonoraret økes til kr 5.000 for leder, kr. 4.000 

for nestleder/ kasserer/sekretær, og kr. 3.000 for styremedlemmer.» 

Det kom et motforslag med reduserte økning av summene: 4.000 til leder, 3.000 

til nestleder, 2.500 for sekretær, 1.500 for styremedlem. Det ble også gitt et 

alternativ om å la honorarsatsene stå uendret. Dette siste ble kalt forslag A, 

styrets forslag ble kalt forslag B, og motforslaget ble kalt C. En kolonist mente 
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dette var et så følsomt tema at man måtte ha hemmelig avstemning, og 

dirigenten tok dette til følge. Stemmetallene ble slik at styrets forslag ble 

vedtatt: A: 2. B: 13. C: 8. 

 

• Forslag 4 (fra hytte 552) 

Styrets vedtaksforslag, som fulgte opp ånden i forslaget fra hytte 552, men 

sa at den nye arrangementskomiteen skulle få ansvaret for oppfølgingen av 

dette, ble vedtatt med 21 stemmer. 

 

• Forslag 5 (fra hytte 552) 

Det var 9 som stemte for forslaget og 11 som stemte mot, dvs. viste skepsis i 

tråd med styrets kommentar om at spørsmål om lademuligheter etc. foreløpig 

bør ses an en stund til, bl.a. fordi dette er ting man vil jobbe med å avklare i 

den nyopprettede Foreningen Solvang kolonihager. 

 

7. Fastsettelse av kontingenter og honorarer 

Punktet ble forbigått. 

 

8. Valg 

• Styreleder Anne Gjerdåker ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

• Marte Nyang Martinsen var foreslått som nytt styremedlem. På møtet 

kom det motforslag om Majid Ziraksaz. 14 stemte for Martinsen, mens 8 

stemte for Ziraksaz. 

• Alle videre valg ble som foreslått i innkallingen, og skjedde ved 

akklamasjon, bortsett fra det ene medlemmet i valgkomiteen som var på 

valg. Marit Karstensen hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg, men på møtet 

ble Majid Ziraksaz foreslått som motkandidat. Stemmetallene ble 11 for 

Ziraksaz og 10 for Karstensen. Majid Ziraksaz meldte seg også for å bistå 

den nyvalgte arrangementskomiteen i arbeid med «minigolfparsellen» (jf. 

forslag 4). 

 

Ved årsmøtets avslutning ble avtroppende styremedlem Andreas Sveen takket av 

med blomster for seks års styrearbeid og tre år som avdelingens representant i 

SU. 

 

Møtet ble hevet kl. 16.30. 

 

Oslo, 14.10.2019. 
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Andreas Sveen (sign.)      Øyvind Boland (sign.)           Majid Ziraksaz (sign.) 

 

 

 

 

 

 


