PROTOKOLL
Årsmøte i Oslo Elveforum 16. mars 2017 på Årvoll gård

1. Konstituering
Frithjof Funder ble valgt til møteleder og Rune Bille Rørvik til referent. Trine Johnsen og Are
Eriksen ble valgt til å signere protokollen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Årsmelding 2016
Forslag til årsmelding 2016 hadde to uker før årsmøtet blitt sendt digitalt til alle elvegrupper,
og det ble delt ut trykte eksemplarer på årsmøtet. Årsmeldingen ferdigtypograferes etter
årsmøtet. Årsmeldingsteksten ble gjennomgått avsnitt for avsnitt og alle foreslåtte rettelser og
endringsforslag ble vedtatt enstemmig.
Årsmeldingen ble godkjent med rettelser.

3. Regnskap 2016
Regnskapet for 2016 hadde to uker før årsmøtet blitt sendt digitalt til alle elvegrupper, og det
ble delt ut trykte eksemplarer på årsmøtet. Kasserer Ellen Jacobsen gjennomgikk regnskapet
og besvarte spørsmål. Trine Johnsen redegjorde for prosjektposten Levende Vassdrag.
Årsresultatet for 2016 viser et underskudd på 254 363 kr, men underskuddet skyldes i
hovedsak at store beløp til prosjektmidler som kom inn sent i 2015, først ble brukt i 2016.
Prosjektregnskap kan med fordel tydeliggjøres i form av noter i fremtidige årsregnskaper.
Egenkapitalen pr. 31.12.2016 er 516 402 kr. Revisor har meddelt at han vil godkjenne
regnskapet slik det er fremlagt for årsmøtet, når hele styret har signert regnskapet.
Regnskapet for 2016 ble godkjent av årsmøtet.

4. Budsjett 2017
Budsjettforslaget for 2017 ble gjennomgått av kasserer Ellen Jacobsen.
Budsjettet for 2017 ble godkjent med en oppfordring til det nye styret om å klargjøre
kriteriene for tilskudd til elvegruppene på budsjettposten som skal gå til dette formålet.

5. Valg
Leif-Dan Birkemoe presenterte valgkomiteens forslag til styre med leder, nestleder, kasserer,
øvrige styremedlemmer og varamedlemmer; styreoppnevnte personer med spesielle oppgaver;
kontakter for fiskeinteressene; kontakt for vellene; valgkomité; og revisor.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt etter at varamedlemmene til styret var nummerert i samsvar
med vedtektene, og etter en presisering av at det er snakk om årsmøteoppnevnte personer med
spesielle oppgaver, ikke styreoppnevnte personer.
Resultatet av valgene er etter dette:
Styrets medlemmer:
Leder: Per Østvold (Akerselva)
Nestleder: Julie M. Løddesøl (Hoffselven)
Kasserer: Ellen Jacobsen (Mærradalsbekken)
Vidar Berget (Alnaelva)
Leif-Dan Birkemoe (Østensjøvannet)
Trine Johnsen (Ljanselva)
John Tibballs (Lysakerelva)
Bo Wingård (Bærum Elveforum og Lysakerelva)
Styrets varamedlemmer:
1. Sidsel Andersen (Hovinbekken)
2. Øyvind Fjeld (Frognerelven)
3. Frithjof Funder (Ellingsrudelva)
4. Hans Fredrik Horn (Hoffselven)
5. Harald Lundstedt (Gjersjøelva)
Årsmøteoppnevnte personer med spesielle oppgaver:
Sekretær: Rune Bille Rørvik (ansatt på deltid)
Rådgivere: Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Are Eriksen, Ida Fossum Tønnessen,
Unni Eriksen, Leif Bertnes og Ulf Fredriksen
Kontakter for fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm
Kontakt for vellene: Eivind Bødtker
Valgkomité: Leif-Dan Birkemoe, Ingrid Marie Nissen og Ida Fossum Tønnessen
Revisor: BDO AS, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Pb 1704 Vika, 0121 Oslo
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