
 
 
 
 
 

Årsmøte i Lillomarkas Venner 
Protokoll 

Tid: torsdag 31. mars 2022 kl. 18.30 
Sted: møtesalen «fjøset» på Årvoll gård 
  
Tore Faller ønsket velkommen og åpnet møtet. 30 medlemmer deltok, og ytterligere 3 kom 
etter årsmøtet for å få med seg foredraget etterpå. 

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent 
Tore Faller ble valgt til møteleder og Elin Langsholt til referent. 

3. Årsberetning 
Møteleder gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen for 2021. 
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt 

4. Regnskap 
Regnskapet for 2021 ble gjennomgått av møteleder. Det viste et overskudd på kr 
80 435. Ved årsskiftet hadde foreningen en banksaldo/egenkapital på kr 621 948. 

5. Innføring av æresmedlemskap i Lillomarkas Venner 
Forslaget var fremmet av styret. Sittende styremedlemmer kan ikke innvilges 
æresmedlemskap. Ulike spørsmål og motforestillinger ble luftet fra salen:  

- hva skal til for å bli æresmedlem? 
- det er fare for at medlemmer som fortjener et æresmedlemskap blir glemt 
- «æresmedlemskap» høres veldig høytidelig ut – hva med «hedersmedlemskap» 

isteden? 
Forslaget ble vedtatt. 

6. Innkomne forslag 
Det var kommet inn 2 forslag til årsmøtet. Forslagene er kunngjort og presentert på 
hjemmesiden. 

1. Arbeide for bedre utsikt fra toppen av Årvollåsen 

Det er mange som ønsker seg bedre utsikt fra topper i Lillomarka. Bymiljøetaten i Oslo 
har som en av sine arbeidsoppgaver å holde utsikten fra utvalgte topper ved like. 
Lillomarkas Venner kontaktet etaten i 2021 med oppfordring om å forbedre utsikten fra 
Årvollåsen. Etaten har begrenset kapasitet, og utsikten fra åsen er ikke blitt prioritert i 
2021. Forslagsstiller ønsket utsikt både mot Groruddalen i øst og byen i sørvest. Det ble 
bemerket at utsikt mot sørvest vil kreve omfattende hogst, og at utsikt i denne 
retningen er godt ivaretatt på glassberget ikke langt unna. Utsikten mot Groruddalen vil 
kunne bli mye bedre ved tynning i underskogen under de høye furutrærne. Som en 
tilleggskommentar, presenterte Arvid Malmen en liste og et kart over Lillomarkas 20 
beste utsiktspunkter, som han hadde utarbeidet i forbindelse med arbeidet med en 



flerbruksplan for Oslomarka i sin tid som styremedlem. Lista legges ut på hjemmesiden 
for interesserte. i 

Årsmøtet gir styret i oppgave å fortsette å påvirke Bymiljøetaten til å prioritere 
utsiktspleie på Årvollåsen og andre utsiktspunkter der utsikten er forringet ved tilgroing 
de seinere åra.  

2. Arbeide for bedre skimuligheter på strekningen fra Tonsenhagen skole fram til 
tunnelinnslaget i Årvollåsen. 

Vann og avløpsverket strør og brøyter denne turveistrekningen, og mulighetene til å ta 
seg fram på siden av turveien er begrenset. Det forringer gleden ved skituren å måtte 
bære skiene denne strekningen før turen kan starte. En skiløype langs strekningen vil 
forlenge skituren fra Tonsenhagen med mellom 0.5 og 1 km hver vei. 

Det foreslås at Vann og avløpsetaten prøver å inngå en avtale med tilgrensende 
borettslag om å få brukes deres private vei fra den offentlige veien fram til bommen på 
turveien. I så fall trenges det ikke strøing og brøyting av turveistrekningen fra skolen til 
bommen. Dersom ikke dette lar seg gjøre, foreslås det at det etableres en skiløypetrase 
langs denne delen av turveien. Fra bommen til tunnelinnslaget foreslås det en skiløype 
ved siden av turveien. 

Det ble bemerket at det er et biologisk rikt våtmarksområde langs turveien innenfor 
bommen. 

Styret var i kontakt med Bymiljøetaten om saken i 2021. Årsmøtet gir styret i oppgave å 
prøve igjen: kontakte partene og undersøke om det finnes en løsning slik at skiløypa 
langs veien kan etableres. 

7.  Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslo ingen endring i kontingenten. 
Dette ble godkjent av årsmøtet. 

8. 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. 

Følgende ble valgt: 

Styremedlemmer (2 år): 
Tore Faller, gjenvalgt 
Eva Hermstad, på valg 2023 
Ulrike Jüse, gjenvalgt 
Elin Langsholt, på valg 2023 
Grete Marstein, på valg 2023 
Per Gustav Nilsen, ny 
Håvard Pedersen, gjenvalgt 
Unni Pedersen, på valg 2023 

Varamedlemmer (1 år): 
Frode O. Hansen, gjenvalgt 
Rolv Norum, gjenvalgt 
Heidi Trøen, gjenvalgt 



 

Kasserer (1 år): 
Gro Evensen, gjenvalgt 

Revisorer (1 år): 
Britt Lindhart, gjenvalgt 
Vara: Siv Moen, gjenvalgt 

Valgkomité (1 år): 
Kirsten Berrum, gjenvalgt 
Eirik Holten, ny  

 

Elin Langsholt, referent (sign.) 

Godkjent av styret 21.4.2022 
 


