
 

 

 
Protokoll for årsmøte 2020 
 
Tid: 22. april 2020 kl 14-14:30 
 
Sted: På grunn av situasjonen med koronasmitte ble det besluttet å holde årsmøtet via 
telefon. 
 
Vi benyttet oss av en tjeneste som heter Telefonkonferanse.no for å gjøre dette. Tjenesten 
koster litt å bruke for hver deltaker. Dette vil bli refundert av Oslo Elveforum. 
 
Det særegne møteformatet krevde en litt annen form for møtedisiplin enn de fleste er vant 
til. Sakene ble behandlet uten omfattende presentasjoner, og krevde derfor at deltakerne 
hadde lest sakspapirene godt på forhånd. Tross disse utfordringene ble møtet gjennomført 
uten nevneverdige problemer. 
 
Til stede: 13 personer. 
 
Per Østvold (leder)  
Sidsel Andersen (nestleder) 
Ellen Jacobsen (kasserer) 
Even Tømte (sekretær)   
Vidar Berget  
Trine Johnsen 
John Tibballs  
Bo Wingård 
Øivind Fjeld  
Gerd Harriet Lindeberg  
Ida Fossum Tønnessen    
Ulf Fredriksen 
Leif Dan Birkemoe  
 

Saker som ble behandlet 
 
1. Konstituering 
 
Møtet ble åpnet av leder Per Østvold. 
 
A. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Godkjent. 
 
B. Valg av møteleder og referent 
 



 

 

Per Østvold ble valgt til møteleder og Even Tømte til referent. 
 
C. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen 
 
Gerd Lindeberg og Trine Johnsen ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen. 
 
2. Årsberetning for 2019 
 
På grunn av det særegne møteformatet ble det ikke foretatt noen detaljert gjennomgang av 
årsberetningen. I stedet ble det forutsatt at deltakerne hadde lest beretningen på forhånd.  
 
Årberetningen ble godkjent med følgende merknader/endringer: 
 

• På side 19 står det at Oslo Elveforum betaler en student for å vedlikeholde nettsiden til 
Levende Vassdrag. Dette ble gjort i 2018 (10 000 kroner), men ikke i 2019. 

• Noen mindre endringer har blitt sendt inn til årsberetningen. Dersom det er flere slike 
mindre endringer, kan de sendes på epost til Oslo Elveforum innen søndag 26. april. 

 
3. Regnskap for 2019 
 
I likhet med årsberetningen ble det heller ikke foretatt noen detaljert presentasjon av 
regnskapet. 
 
Regnskapet ble godkjent uten merknader. 
 
4. Budsjett for 2020. 
 
I likhet med årsberetningen ble det heller ikke foretatt noen detaljert presentasjon av 
budsjettet. 
 
Budsjettet ble godkjent uten endringer. 
 
Det ble bemerket at Oslo Elveforum gikk med underskudd i 2019, og vil gå med et større 
underskudd i 2020. Det betyr at vi tærer på egenkapitalen. Den er stor nok til at det 
foreløpig ikke er noe problem, men vi bør søke om et større tilskudd fra kommunen for 
2021. 
 
5. Valg 
 
A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og 
varamedlemmer. 
 
Valgkomiteens ved Bo Wingård la frem sin innstilling. 
 
Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og alle kandidatene ble valg ved akklamasjon.  
 



 

 

Styret og rådgivergruppa ser dermed slik ut: 
 
Styremedlemmer 
Per Østvold    Leder    Akerselva 
Sidsel Andersen   Nestleder   Hovinbekken 
Ellen Jacobsen   Kasserer    Mærradalsbekken 
Amund Kveim        Østensjøvannet 
Trine Johnsen       Ljanselva 
Vidar Berget,        Alnaelva 
John Tibballs       Lysakerelva 
Bo Wingård        Lysakerelva 
         og Bærum Elveforum  
Varamedlemmer  
Øyvind Fjeld    1. vara    Frognerelva 
Frithjof Funder   2. vara    Ellingsrudelva 
Gerd Harriet Lindeberg  3. vara    Hoffselva 
Harald Lundstedt   4. vara    Gjersjøelva 
 
Rådgivergruppe med møterett  
Karsten Sølve Nilsen      Hovinbekken 
Are Eriksen        Akerselva, Hovinbekken 
         og Alna 
Ida Fossum Tønnessen      Mærradalsbekken 
Leif Dan Birkemo       Østensjøvannet 
Trond G. Rasmussen      Tavlekoordinator 
Leif Bertnes        Ljanselva 
Ulf Fredriksen 
Eivind Bødtker        Velkontakter 
 
B. Valg av valgkomité. 
 
Den sittende valgkomiteen ble valgt for en ny periode: 
 
Sidsel Andersen 
Bo Wingård 
Leif Dan Birkemoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Gerd Lindeberg      Trine Johnsen  


