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Protokollfra årsmøte
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Apning og godkjenning av innkalling

Leder Tommy Hansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det fremkom ingen merknader til innkalling

og dagsorden.

lnnkalling og dagsorden godkjent.

Konstituering

a) Som møteleder ble foreslått Ragnhild Holm
b) Som dirigent ble foreslått Tommy Hansen
c) Som referent ble foreslått Liv Teetma
O) Som tellekorps ble foreslått Erland Kroken Vestveien 143

og Kirsten Bjørnstad Vestveien 149

e)Til Sundertegne protokollen ble foreslått Helle Benedicte Berg og Rolf Jansen

Det fremkom ingen motforslag

Alle enstemmig valgt

Styrets beretning 2010 I 20ll

Tommy Hansen orienterte kort om forsinkelsene i fm Realistisk å

forvente at arbeidet v¡t t<omme i gang i november og oere vil bli

underrettet i god tid. Deretter giñf nãn gjennom sty spørsmål under

veis og generell debatt før vedtakelse.

Rolf Jansen ønsket å vite hva bostedsregistreringen som eÍ nevnt i beretningen under avsnitt Kretsen går ut

på. Leder redegjorde for dette.

Arsberetningen enstemmig godkjent.

Regnskap 2009 og revisors beretning

Tommy Hansen gikk gjennom regnskapet og gav utfyllende kommentarer til noen av punktene.

Jan Erik Brenne ønsketå vite mãr om ütUetãti-nger tiiHjellnes Consult. Leder besvarte spørsmålet.

På spørsm ål om strømregnskapet, svarte revisol .

Arsregnskapet enstemm ig godkjent'

Budsjett 2011

Leder orienterte kort om redskapsbodens tilstand og kostnader forbundet med dette'

Gudrun Grimdalen hadde spørsmål om jordleie og vannavgift som ble besvart av leder.

Det ble etterlyst et egeGénikap for infiastrukturfändet med inn- og utbetalinger. Dette vil bli gjort neste år

Arsmøtet gav deretter sin tilslutning til foreslått budsjett lor 2011.



Innkomne forslag

Styret har ikke mottatt forslag til årsmøtet innen fristens utløp. Styret fremmer heller ikke forslag til årsmøtet

denne gang.

Fastsettelse av kontingenter og honorarer

Styret fremmer ikke forslag til høyning av kontingent.

Valg

Valgkomiteens innstilling var utsendt sammen med årsmøtedokumentene

2011 -2013
201',1 - 2013
2011 -2012
2011 -2013
2011 -2013
2011 -2012
2011 -2013
2011 -2013

Styret innstiller Anne Bergh til valgkomiteen.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styret ber om årsmøtets fullmakt til å velge representanter til årsmøtet i

Oslo Krets av Norsk kolonihageforbund.

Fullmakten godkjent.
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