
 

 

 
Protokoll fra årsmøtet 2021  
 
Tid: 14. april 2021 kl. 18:30 til 1930. 
 
Sted: På grunn av situasjonen med koronasmitte ble det besluttet å holde årsmøtet på 
Teams.  
 
Det særegne møteformatet ble gjennomført uten nevneverdige problemer. 
 
Til stede:  
 
Per Østvold (leder)  
Sidsel Andersen (nestleder) 
Ellen Jacobsen (kasserer) 
Vidar Berget  
Amund Kveim 
Trine Johnsen 
John Tibballs  
Bo Wingård 
Gerd Harriet Lindeberg  
Are Eriksen 
Leif Bertnes 
Ida Fossum Tønnessen    
Leif Dan Birkemoe  
Eivind Bødtker 
Trond Gunnar Rasmussen 
Kari Dogger 
 
Forfall: 
 
Frithjof Funder 
Ulf Fredriksen 
Øivind Fjeld 
Harald Lundstedt 
Karsten Sølve Nilsen 
 
 

Saker som ble behandlet 
 
1. Konstituering 
 
Møtet ble åpnet av leder Per Østvold. Navneopprop. 
 



 

 

Torgeir Rebolledo Pedersen leste sitt dikt om Alna, «Elvefar og fossemor».  
Boka har fått god omtale, der fotografier og tekst spiller sammen. Boka kan kjøpes hos 
Tronsmo og er herved anbefalt. Takk til Torgeir for sterk og vakker tekst om Alna! 
 
A. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Godkjent. 
 
B. Valg av møteleder og referent 
 
Per Østvold ble valgt til møteleder og Sidsel Andersen til referent. 
 
C. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen 
 
Trine Johnsen og Vidar Berget ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen. 
 
2. Årsberetning for 2020 
 
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. 
Deltakerne ble bedt om å sende inn skriftlige endringsforslag, senest 16. april.  
 
Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader/endringer: 

- Per legger inn eventuelle endringer som kommer innen fristen 16. april. 
- Alle som vil ha papirversjon må melde fra og oppgi ønsket antall. 
- Ida ga velfortjent ros til Per som har lagt mye arbeid i årsrapporten for 2020, og vi 

tok en felles skjermklapp for Per!  
- Å dokumentere hva vi gjør er viktig for å fortsatt få støtte til arbeidet. 

 
3. Regnskap for 2020 
 
I likhet med årsberetningen ble det heller ikke foretatt noen detaljert presentasjon av 
regnskapet. Møteleder viste til revisors uttalelse, som ikke hadde merknader til regnskapet. 
 
Regnskapet ble godkjent uten merknader.  
 
4. Budsjett for 2021. 
 
I likhet med årsberetningen ble det heller ikke foretatt noen detaljert presentasjon av 
budsjettet. 
 
Arbeidet med «Blågrønn visjon for Oslo» er godt i gang. Styret vil søke de ulike stiftelsene 
om støtte til å fullføre visjonen når tekst, kart og bilder er satt sammen.  
 
Styret har godkjent at Lysakerelvas Venner får 30000 til informasjonsfolder med turkart. 
Beløpet tas under elvegruppene. 
 
Budsjettet ble godkjent uten endringer. 
 
5. Valg 
 
Valgkomiteen la fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og varamedlemmer. 
Følgende endringer ble lagt fram og godkjent på møtet: 



 

 

- Øyvind Fjeld har ønsket å trekke seg som leder av Frognerelvens Venner. Kari 
Dogger overtar for Øyvind og går også inn som 1.vara til styret i Oslo Elveforum. 

- Unni Eriksen er saksbehandler for flere store saker for Frognerelven og går inn igjen 
som rådgiver i Oslo Elveforum. 

- Vidar Berget har hatt kontakt med Arin Borgen. Han går inn som kontakt for 
fiskeinteressene i tillegg til Hjalmar Eide og Knut Vadholm. Per sjekker om disse er 
interessert i å fortsette. 

- Det ble foreslått at vi finner et interessant tema på fisk på et møte i nær framtid. 
- Even Tømte har sluttet som sekretær. Per og Sidsel jobber med å få ny sekretær og 

tar sikte på å få dette på plass til høsten.  
 
Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og alle kandidatene ble valg ved akklamasjon.  
 
Takk for et fint og godt gjennomført møte, på Teams denne gang! 
 



 

 

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  
Kari Dogger    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 
Unni Eriksen        Frognerelva 
Leif Dan Birkemo       Østensjøvannet 
Trond G. Rasmussen      Tavlekoordinator 
Leif Bertnes        Ljanselva 
Ulf Fredriksen 
Eivind Bødtker        Velkontakt 
 
B. Valg av valgkomité. 
 
Den sittende valgkomiteen ble valgt for en ny periode: 
 
Sidsel Andersen 
Bo Wingård 
Leif Dan Birkemoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Vidar Berget       Trine Johnsen  


