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Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

V E D T E K T E R

F O R

MILJØPROSJEKT LJANSELVA

NATUR, ØKOLOGI, FRILUFTSLIV, HISTORIE
1.

Formål:
Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig interessegruppe innen bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og
Østensjø med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av Ljanselvvassdraget og
nærliggende overvannsforekomster.

2.

Samarbeidspartnere:
Miljøprosjekt Ljanselva samarbeider med Oslo Elveforum, kommunale etater, bydeler, skoler og
barnehager, velforeninger/borettslag, naturvern- og friluftslag, historielag, jeger- og fiskeforeninger,
næringsinteresser og andre som ønsker å styrke interessen for å ta vare på og oppleve den blågrønne
struktur.

3.

Oppgaver:
Miljøprosjekt Ljanselva tar sikte på å
• informere og engasjere offentlige og frivillige krefter i arbeidet med å verne og utvikle det
biologiske mangfold - herunder rydde og renske, skape tilgjengelighet, bidra til å anlegge og
vedlikeholde turstier og å håndheve vernebestemmelsene for den blågrønne struktur (elv,
sidebekker, vann, tjern og dammer).
• bidra til kunnskap om vassdragets historie (kulturminner) og økologi (vegetasjon, dyr og fugler,
vannkvalitet og fiskeforekomster).
• bidra til at barn og unge engasjeres i gleden med å holde elvemiljøet rent og ryddig.
• drive Sagstua lærings- og opplevelsessenter for barn og unge.

4.

Organisering:
Miljøprosjekt-gruppen består av et styre med valgt leder, sekretær og kasserer – og inntil 10
selvsupplerende deltagere. Styret ivaretar de løpende oppgaver. Styret innkaller til minst 4 møter i året.
Gruppen er beslutningsdyktig når minst 4, hvorav minst en fra styret, er tilstede. Alle i gruppen har
stemmerett og vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har valgt ordstyrer dobbeltstemme.
Valg av styre avholdes etter oppfordring.
Hvert år i vårsemesteret legger Miljøprosjektet frem årsmelding med revidert regnskap. Dette sendes
Brønnøysundregistrene, berørte kommunale etater og bydelsutvalg og Oslo Elveforum til orientering.

5.

Økonomi:
Miljøprosjekt Ljanselva er en selveiende institusjon der ingen enkeltperson i kraft av sin eierposisjon kan
disponere over dets formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld.
Tiltak som forplikter Miljøprosjekt Ljanselva økonomisk, må godkjennes på innkalt møte.
Regnskapet føres av kasserer og kontrolleres av revisor.

6.

Vedtektsendringer/Oppløsning:
Endring av disse vedtekter kan skje med flertallsvedtak i gruppen.
Oppløsning av Miljøprosjekt Ljanselva krever vedtak på 2 påfølgende møter.
Samtlige disponible midler tilfaller Oslo Elveforum til arbeid som faller inn under Miljøprosjektets formål.

Vedtektene ble sist oppdatert på årsmøtet på Sagstua den 11. mars 2014.

