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ÅRSMØTE 2021 – LILLOMARKAS VENNER 

Protokoll 
 
Tid: onsdag 26. mai 2021 kl 18.30 
Sted: Zoom 
 
 
 
 
Elin Langsholt ønsket velkommen og åpnet møtet som ble avholdt digitalt på Zoom for å 
oppfylle kommunale smittevernregler. 29 medlemmer deltok.  
  

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Godkjent. 
 

2. Valg av møteleder og referent 
Forslag: Elin Langsholt velges til møteleder og Eva Hermstad til referent. 
 
Vedtak: Godkjent 

 
3. Årsberetning  

Møteleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets årsberetning for 2020  

Vedtak: Godkjent 
 

4. Regnskap  
Regnskapet ble gjennomgått av møteleder. Det viste et overskudd pr 31.12.20 på kr 121 
167. Dette skyldes bl.a. tilskudd som i liten grad har blitt brukt pga. koronapandemien og 
refusjon av mva. betalt i forbindelse med 50-årsjubileet. Ved årsskiftet hadde foreningen 
en banksaldo/egenkapital på kr 419 905. 

Budsjettet for 2021 ble lagt fram for deltakerne til orientering.    

Vedtak: Godkjent  

5. Innkomne forslag 
Forslag fra Bjørnar Eidsmo: Kan og bør Lillomarkas venner påvirke tiltak som reduserer 
søppel i skogen, hogst av trær rundt bålplasser og bruk av engangsgrill og bål når det er 
fare for skogbrann? 

Bakgrunn: Et økende problem de siste årene enkelte steder har vært: 

- Forsøpling nær populære utsiktspunkt, bålplasser og camp plasser, spesielt i 
Grefsenåsen. Mange bruker skogen som toalett disse stedene, og legger igjen 
dopapir. Det gjør det mindre trivelig å være i disse områdene. 

- Hogst av trær rundt bålplasser til bruk som ved 
- Bruk av engangsgrill og bål når det er skogbrannfare og bålforbud 
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Styrets innstilling var at det arbeider videre med saken. Fra deltakerne ble foreslått 
samarbeid med andre organisasjoner om holdningskampanjer, plakatoppheng, 
utplassering av toaletter etc. 
    
Vedtak: Godkjent 

 

6. Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslo ingen endring av kontingenten.   

Vedtak: Godkjent  

 
7. Valg 

Valgkomiteen la fram sin innstilling som samsvarer med listen over valgte personer 
nedenfor. Ingen ønsket å stille som styreleder eller nestleder. Styret innstilte 
medlemmene i valgkomiteen. 
 
Styret ba om samtykke til supplering med en person fra Nittedal dersom en egnet 
kandidat skulle bli tilgjengelig i løpet av styreperioden.  
 
Vedtak: Godkjent. Følgende ble valgt: 
 
Styremedlemmer (2 år):  

Tore Faller   på valg 2022 
Gitte Flemming  ny, på valg 2023 
Eva Hermstad  på valg 2023 
Ulrike Jüse   på valg 2022 
Elin Langsholt  på valg 2023 
Grethe Marstein  på valg 2023 
Håvard Pedersen  på valg 2022 
Unni Pedersen  på valg 2023 

 
Varamedlemmer (1 år):  

Gro Evensen (kasserer)  på valg 2022 
Frode O. Hansen  på valg 2022 
Rolv Norum   på valg 2022 
Heidi Trøen   ny, på valg 2022 
  

Revisorer (1 år):  
Britt Lindhart  på valg 2022 
Vara: Siv Moen  på valg 2022 

 
Valgkomité (1 år):  

Kirsten Berrum  på valg 2022 
Erik Grønvold  på valg 2022 
 
 

Eva Hermstad referent (sign) 


