ÅRSMØTE – LILLOMARKAS VENNER
Protokoll

Tid: onsdag 5. april 2017 kl 1900
Sted: Fjøset på Årvoll gård, Årvollveien 35
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Frode O. Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet. Det var ca. 48 medlemmer til
stede, og ytterligere ca 10 personer kom etter årsmøtet for å få med seg det
etterfølgende foredraget. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og referent
Håvard Pedersen ble valgt til møteleder og Elin Langsholt til referent.
3. Årsberetning
Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende saker ble kommentert:








Under punktet om Linderudkollen skianlegg ble det bemerket fra salen at
årsrapporten har et ensidig kritisk fokus. Skianlegget er et verdifullt tilbud til barn
og unge, Linderudkollen har vært svært mye brukt av mange denne vinteren, med
magre snøforhold andre steder. Styret innser at det under denne saken kunne ha
stått noe om dette, selv om en årsberetning fortrinnsvis skal handle om hva styret
har gjort. Styret har hele tiden støttet et skianlegg på Linderudkollen basert på den
vedtatte reguleringsplanen. Som det kommer fram av årsberetningen reagerte
styret på gjennomføringen av store endringer i planene med tanke på distribuert
snøproduksjon, uten at det var søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen og
markaloven. Bymiljøetatens egne retningslinjer ble dessuten ikke fulgt. I tillegg til
kritikkverdige saker vi allerede har tatt opp med Bymiljøetaten, kom det fram på
møtet at det ikke er blitt tatt tilstrekkelig hensyn til blåmerka stier og at
kulturminner i terrenget er blitt ødelagt.
Reguleringsplan for Linderud leir: det ble spurt om hvor fortettingen av leiren skal
foregå: innenfor eksisterende leirområde eller også utenfor? Fortettingen skal skje
innenfor det området som allerede er bebygget, inkludert tomtene på Kolåssiden
av Utfartsveien. Det er for øvrig, i høringsuttalelser, foreslått en gangvei gjennom
leirområdet, som eventuelt vil korte ned avstanden til marka for mange.
Angående sykling i Lillomarka: det er registrert at syklister på ulovlig vis har
etablert ulovlig sykkelsti utenfor eksisterende stier i Lillomarka naturreservat, og
ukontrollert etablering av sykkelinstallasjoner ulike steder i Lillomarka. Vi opplever
en lunken holdning i Bymiljøetaten til å gjøre noe med dette. I reservatene er det
Statens naturoppsyn som har tilsyn, og de river ulovlige installasjoner i den grad de
har kapasitet, og har gjort det i Lillomarka naturreservat.
Det kan nevnes at regjeringen nå har vedtatt en forskriftsendring som gjør at
sykling med el-sykkel i utmark nå er tillatt overalt, inkludert stier, på linje med
vanlige sykler ellers i landet. I Oslomarka gjelder, enn så lenge, at el-sykler bare er
tillatt på veiene, men regjeringen vil snart komme med forslag om endring i
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markaloven, med sikte på at el-sykler blir tillatt på linje med vanlige sykler også i
Oslomarka.
Det ble foreslått fra salen at LV bør ta opp slike og andre saker gjennom bredere
fora, som gjør at vi har en større pressgruppe i ryggen. Det ble påpekt fra styrets
side at vi samarbeider med Østmarkas venner og Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus i ulike saker, og at vi tar opp saker gjennom Oslo og omland friluftsråd
(OOF) og Forum for natur og friluftsliv (FNF).
Det ble spurt om hva som er forskjellen/rollefordelingen mellom OOF og FNF. Det
synes litt uklart for mange, og er et spørsmål som til dels er under avklaring. Både
Forum for natur og friluftsliv og Friluftsrådene er samarbeidsorganer for natur og
friluftsliv. FNF’ene har en mer uttalt paraplyfunksjon for organisasjonene, inkludert
OOF. I OOF er både kommuner og organisasjoner medlemmer, mens alle de andre
friluftsrådene i Norge er interkommunale organer. I OOF er også
idrettsorganisasjonene også representert, og det er de ikke i FNF.
Angående revidering av Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo
kommunes skoger: prosessen er lagt om i forhold til tidligere år, da
organisasjonene har hatt en stor grad av medvirkning, og det endelige dokumentet
har blitt enstemmig vedtatt. Denne gangen er markaorganisasjonenes innspill i
liten grad tatt hensyn til. Det mest kontroversielle i Mål og retningslinjer handler
først og fremst om hva som skal være tillatt av anlegg og aktiviteter, og i liten grad
om hogst.
Det ble nevnt fra årets arbeid at det i forbindelse med at Fylkesmannen starter opp
en prosess for frivillig vern av flere skogområder, bl.a. utvidelse av Røverkollen
naturreservat, blir foreslått av LV at Ravnkollen vernes for friluftslivet etter §11 i
markaloven.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
4. Regnskap
Regnskapet med revisorens beretning og noter til regnskapet er lagt ut på
hjemmesidene og sendt rundt til medlemmene. Regnskapet ble gjennomgått av Frode
Hansen. Årsregnskapet viste et overskudd på kr 63 499. Det store overskuddet kan
tilskrives rause gaver og et stort tilskudd fra kommunen. Vi fikk tilsagn om tilskuddet
midt i året, og hadde ikke budsjettert inn tilsvarende utgifter i 2016, men omsetter
midlene i tur- og arrangementsopplevelser i 2017. Ved årsskiftet hadde LV en
banksaldo/egenkapital på kr 228 593.
Posten ”Beitepatruljen/Frivillighetsmidler” bør heller betegnes ”Skjøtsel på
Hestejordene”, og tilsvarer omtrent utgiftene som dekkes av inntektsposten
”Frivillighetsmidler fra bydel Grorud”.
Budsjettet for 2017 lå til utdeling på årsmøtet. Budsjettet følger samme inntekst- og
utgiftsmønster som regnskapet.
Regnskap og budsjett ble godkjent.
5. Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet.
6. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo ingen endringer av kontingenten. Dette ble godkjent av årsmøtet.
7. Valg
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Valgkomiteen la fram sin innstilling.
Etter enstemmig valg er dette nå Lillomarkas Venners styremedlemmer og tillitsvalgte:
Leder:
Frode O. Hansen
Nestleder:
Arne Odden
Styremedlemmer:
Heidi Trøen
Gro Evensen
Tore Faller
Elin Langsholt
Unni Pedersen
Grete Marstein
Eva Hermstad
Varamedlemmer:
Bjørn Einar Sakseid
Rolv Norum
Bård Tveter
Eirik Holten
Olav Helgesen
Revisorer:
Revisor: Britt Lindhart
Vara revisor: Siv Moen
Valgkomité:
Arvid Nordli
Erik Grønvold
Terje Marstein

(ikke på valg, på valg 2018)
(ikke på valg, på valg 2018)
(ikke på valg, på valg 2018)
(ikke på valg, på valg 2018)
((ikke på valg, på valg 2018)
(gjenvalg, 2 år, på valg 2019)
(gjenvalg, 2 år, på valg 2019)
(ny, 2 år, på valg 2019)
(ny, 2 år, på valg 2019)
(gjenvalg (tidligere styremedlem), på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(ny, velges for 1 år, på valg 2018)
(ny, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)
(gjenvalg, velges for 1 år, på valg 2018)

Det ble valgt 5 varamedlemmer til styret. I vedtektene står det at antallet skal være 2-4.
Varamedlemmene har i stor grad pleid å møte på styremøtene, og er en viktig ressurs
for styret. De er ikke nummerert, og det har så langt ikke vært noe problem. Årsmøtet
hadde ingen innsigelser mot at det ble valgt 5 varamedlemmer.
Kveldens åpne program:
sto nytilsatt skogoppsynsleder i Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM), med
arbeidsområde Lillomarka, Karianne Johansson, og hennes seksjonssjef, Knut Johansson,
for. De fortalte om oppgaver, planer og prioriteringer i forbindelse med Oslo kommunes
arbeidsoppgaver i Lillomarka.
Karianne viste flere eksempler på vedlikehold av utsiktspunkter. Knut fortalte bl.a. om
skogpleie med forskjellige hogstformer og restaurering av myrer som tidligere har blitt
grøftet, et tiltak som er positivt både for CO2-binding og for artsmangfoldet. Knut vil
gjerne ha en god dialog med organisasjonene, og oppfordrer LV til å ta kontakt.
BYM vil ha fokus på det viktige arbeidet å ta med skoleklasser ut i marka. Men siden
Karianne har et langt større geografisk ansvarsområde enn den forrige
skogoppsynslederen, Håvard Pedersen, sier det seg selv at dette fokuset må bli mindre
nå. Disse turene er en viktig døråpner for barn som ikke ellers er på tur i skogen. Fysisk
aktivitet i skogen gir mestringsfølelse og tro på seg selv. Barna viser, ifølge Håvard, stor
interesse for historier fra og om skogen og kulturminner, som det er så mange av i
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skogen. Det oppfordres til å be etaten om å opprettholde dette tilbudet til skolene.
Elin Langsholt
referent
Godkjent på styremøtet 04.05.2017
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