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Protokoll fra årsmøte i Oslo krets av NKHF
Dato: 30.03.2022 Sted: Sogn hagekoloni

1. Åpning og konstituering
Innledning
Leder av Oslokretsen Bente Mogård ønsket velkommen.
Valg av dirigent
Bente Mogård
Valg av protokollførere/referent
Marte Martinsen valgt
Valg av 2 til å underskrive protokollen
Yngvild Ziener Nilsen (Solvang 4) og Marit Sollesnes (Etterstad)
Valg av tellekorps
Kari-Anne Stenberg (Rodeløkkens) og John Rugelbak (Solvang 3)
Påmeldte delegater
16 stemmeberettigede.
I tillegg var kretsstyret representert med 8 medlemmer, hvorav en var delegat.
I tillegg deltok tre observatører og en representant for valgkomiteen.
Trond Vegard Andersen, leder for arbeidsgruppe for takstsystem, deltok også.

2. Årsberetning for 2021-2022
Styrets årsberetning ble tatt til etterretning med kommentar fra Solvang 4 til 2.4.3 om at
referansen til vedtak fra årsmøtet i fjor ikke er korrekt gjengitt da teksten “samt hvordan
implementere de to forslag som også...... VVS og strøm i hyttene” er tatt inn i
beskrivelsen av vedtaket, mens dette ikke inngikk i vedtaket. Årsmøtet ber styret endre
teksten i dette punkt i årsberetningen slik at denne er i tråd med fjorårets vedtak.
Ny tekst foreslås å være: “Det ble vedtatt på årsmøtet 2021 å nedsette en arbeidsgruppe
bestående av medlemmer fra alle kolonihageforeningene som skulle gjennomgå
takstsystemet med sikte på å foreslå eventuelle endringer til årsmøtet 2022. Kretsstyret
ba videre arbeidsgruppen i sitt mandat bl.a. også å foreslå hvordan bygge inn
(implementere) vedtaket på årsmøtet 2021 vedrørende de vedtatte tillegg for VVS og
elektriske anlegg samt (foreslå) kriterier for taksering av disse elementene.
Nummereringen fra punkt 2.4.3 korrigeres, da punktet 2.4.3 kommer to ganger.
Påfølgende nummerering ble oppdatert under årsmøtet (og legges ut som korrigert
årsmøtekalling).

3. Økonomi
•

Regnskap
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Kasserer orienterte årsmøtet om at det er gjort noen mindre korrigeringer i regnskapet etter
at det ble utsendt, da teksten i notene ikke var oppdatert ved utsendelse av
årsmøteinnkallingen.
Regnskapet ble godkjent.
•

Fondsregnskap
Regnskapet ble godkjent.
•

Budsjett
Budsjettposten “Utdeling til fondet” skal tas ut av budsjettet og synliggjøres i
Fondsregnskapet for 2022. Som følge av at årsmøtet gikk imot kretsstyrets forslag om at
dekning av kostnader til utarbeidelse av tilstandsrapporter for alle hytter som selges kan
dekkes av Oslokretsens budsjett, ble denne budsjettposten redusert til kr. 100 000.
Forslag til budsjett med framlagte justeringer ble vedtatt. Korrigert budsjett er vedlagt
årsmøteprotokollen.

4. Forslag
4.1 Forslag fra Rodeløkkens Kolonihager om økonomisk støtte tilsvarende 3000,- per
parsell ifm. etablering av infrastruktur for «gråvannshåndtering»
Rodeløkkens presiserte innledningsvis at beløpet per parsell er ment som en
fordelingsnøkkel mellom kolonihageforeningene.
Vedtak:
Kretsens innstilling om at årsmøtet avviser forslaget fra Rodeløkkens om individuell støtte på
kr. 3000 til alle kolonister i Oslokretsen for å dekke gråvannsinvestering, videre at årsmøtet
slutter seg til kretsstyrets anbefaling om at Rodeløkkens søker Oslokretsens fond om støtte til
eksterne kostnader i forbindelse med utredninger og prosjektering ble vedtatt med 14 av 16
stemmer.

4.2 Forslag fra Sogn Hagekoloni om vedtektsendring /-presisering vedr. årsmøtet
Del 1: Stemmerett for kretsstyret med unntak av punkter der kretsstyret må gis
ansvarsfritak
Del 2: Forslag om å opprette en ordning der personer på søkerlisten for kolonihageparsell
gis observatørstatus ved Oslokretsens årsmøte.
Vedtak:
Kretsstyrets innstilling om å avvise forslagets første del om at også kretsstyret skal ha
stemmerett på årsmøtet, med unntak av punkter der styret må gis ansvarsfritak ble vedtatt
med 14 av 16 stemmer
Vedtak:
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Kretsens innstilling om at forslagets andre del avvises, men at kretsstyret bes om å etablere
tettere og bedre kontakt med søkere og bidra til å øke deres kunnskap om kolonihagene i
Oslo ble vedtatt med 14 av 16 stemmer

4.3 Forslag fra kretsstyret vedrørende takstsystem
Vedtak:
Kretsen trekker kulepunkt 2-4 i forslaget. Kretsstyrets første kulepunkt om å øke
takseringsverdien av parsell til en makspris av kr. 300,- pr kvadratmeter, ble avvist.
Falt med 5 av 16 stemmer
Benkeforslag 1 fra Solvang 2-5:
Vedtak:
Takstgruppens forslag vedtas og tas i bruk fra 1.april 2022
Vedtatt med 12 av 16 stemmer
(Det vedtatte forslaget er lagt inn som vedlegg til protokollen)
Benkeforslag 2 fra Solvang 1-5:
Vedtak:
Arbeidsgruppen bes vurdere sitt forslag opp mot Kretsstyrets. Revidert forslag sendes til
behandling i hagestyrene (hvor hagens medlemmer fra arbeidsgruppen og krets er til stede).
Tilbakemeldinger fra hagestyrene vurderes og eventuelt inkludere i forslaget. Nytt forslag til
takstsystem legges fram på ekstraordinært årsmøte.
Falt med 5 av 16 stemmer

4.4 Forslag fra Kretsstyret om disponering av Oslo krets midler til de enkelte kolonihagene
Årsmøtet slutter seg til kretsstyrets forslag om å disponere deler av Oslokretsens midler ttil
ordningen som er foreslått og ber kretsstyret utarbeide retningslinjer, samt iverksette
ordningen fra sesongen 2022.
Vedtak: Forslaget ble endelig vedtatt
Benkeforslag:
Forslag fra Rodeløkkens om å legge til at midlene også kan gis til infrastruktur.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Teksten i vedtaket blir derfor: Det foreslås å disponere deler av Oslo Krets’ midler til utvikling
og oppgradering av fellesområder, infrastruktur, bygninger og/eller publikumsarealer i
kolonihageforeningene. Ordningen legges opp slik at det er mulig å søke tilskudd på inntil kr.
1000,- pr. parsell i 2022 etter søknad med beskrivelse av tiltak og budsjett. Retningslinjer for
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ordningen vil utarbeides av kretsstyret, og eksempler på tiltak som kan tenkes omfattet av
ordningen er utbedring av fellesområder, grøntområder, lokal veiutbedring, belysning,
fellesbygg og lignende.

5 Fastsettelse av honorar, satser m.m.
5.1 Styrets honorar
Styret i Oslokretsen foreslår at styrehonorarer beholdes slik det er for inneværende periode.
Dvs. kr. 75 000 som fordeles blant kretsstyremedlemmene etter vedtak i kretsstyret. Utover
dette kan styremedlemmene engasjeres for oppgaver som går utover ordinært styrearbeid,
på linje med øvrige medlemmer i Oslohagene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
5.2 Kontingent
Kontingent til Oslo krets av NKHF for medlemshagene foreslås hold uendret på kr. 50 pr
parsell.
Benkeforslag fra Sogn om å øke kontingenten med 75 kr per parsell falt med 6 av 16
stemmer.
Vedtak: Forslaget om å holde kontingenten uendret med kr. 50 ble vedtatt.

5.3 Søkeravgift
Avgift for å stå på venteliste holdes uendret, på kr 300 pr år.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5.4 Satser ved taksering og overdragelse
Forslag fra Arbeidsgruppen for nytt takstsystem skal legges inn som ny grunnpris.
Grunnpris pr m2 ved taksering av hytte og parsell blir for sesongen 2022:
For hytte: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 7.193 til kr. 10.000.
For parsell: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 197 til kr. 210
Gebyr for overtakst holdes uendret på kr 4.000.
Gebyr for overdragelse på kr. 5000 som belastes kjøper holdes uendret.
Vedtak: Grunnpris for hytte og parsell justeres som følge av vedtaket i punkt 4.3. Andre
gebyrer holdes uendret.

Dokumentet er signert digitalt av:
• Sollesnes, Marit (02.12.1958), 14.04.2022
• Mogård, Bente (31.01.1958), 14.04.2022
• Nilsen, Yngvild Ziener (05.12.1955), 13.04.2022

Forseglet av

Posten Norge

Protokoll fra årsmøte i Oslo krets av NKHF 30.03.2022

5.5 Honorar til revisor
Det ble i årsmøtet 2021 foreslått å honorere revisorene med kr. 1000 pr. person for sin
bistand. Kretsstyret foreslår at dette opprettholdes også for 2022.
Vedtak: Honorar til revisor med kr. 1000,- pr. person ble vedtatt.
5.6 Avsetning til fondet
Basert på regnskapet for Oslokretsen foreslås å overføre kr. 350.000 til fondet.
Vedtak: Vedtatt

6 Valg
6.1 Oslokretsens styre
Bente Mogård ble valgt til leder av Oslokretsen for to år på årsmøtet 2021.
Det øvrige styret består av en representant som oppnevnes av hver kolonihageforening.
Det nye styret for perioden 2022-2023 består av:
Etterstad: Rolf-Vidar Wraal Johansen
Hjemmets: Lisbet Natland
Rodeløkkens: Vivian B. Sørensen
Sogn: Bente Mogård
Solvang avd 1: Wenche Lillevik
Solvang avd 2: (oppdateres så snart Solvang avd. 2 har kunngjort sin representant)
Solvang avd 3: Øystein Gundersen
Solvang avd 4: Karina Hellum
Solvang avd 5: Marte Martinsen
Kretsstyret konstituerer seg selv.
6.2 Revisorer
Revisor Mona Hartvigsen, Etterstad (2021 - 2023) Ikke på valg
Revisor Vegard Holm, Rodeløkkens (2022 – 2024) NY
Vara Åse Martinsen, Solvang avd. 3 (2021 - 2023) Ikke på valg
6.3 Fondsstyret
Kretsstyrets representant til Fondsstyret oppdateres når kretsstyret konstituerer seg
Styremedlem Camilla Ruud, Solvang avd. 1 (2022 - 2023) NY, velges for 1 år for å sikre
overlapping
Styremedlem Jens Ludvigsen, Rodeløkkens (2022 – 2024) (vara i perioden 2021-2023,
fungerte som leder i 2021)
Varamedlem 1 Ole Håtun, Solvang avd. 5 (2022 - 2024) NY
Varamedlem 2 Ole-Martin Holmen, Hjemmets (2022 – 2023) NY, (velges for 1 år for å sikre
overlapping)
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6.4 Valgkomitè
Kretsstyrets forslag til valgkomite ble vedtatt.
Valgkomiteen frem til neste årsmøte (2023) består av:
Kari-Anne Stenberg, Rodeløkkens (gjenvalgt)
Berit Hogstad, Solvang avd. 5 (gjenvalgt)
Christina Aar, Sogn (ny)

Oslo 30.03.2022
Signatur av protokoll

Yngvild Ziener Nilsen (Solvang 4) (signert digitalt)

Marit Sollesnes (Etterstad) (signert digitalt)
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