Protokoll fra styremøtet 8. juni 2017
Sted: Norsk Friluftslivs lokaler i Nedre Slottsgate 25.
Tilstede: Per, Julie, Ellen, Vidar, Leif-Dan, Trine, John, Bo, Sidsel, Are, Ida, Frithjof,
Rune (ref.)

Møte ble innledet med 1 minutts stilhet for Sigurd Tønsberg som gikk bort 22. mai.

Sak 01-4/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02-4/17: Godkjenning av referat fra styremøte 26. april 2017
|

Vedtak: Referatet godkjent, med to oppfølgende merknader til 04-3/17,
informasjonsarbeid.



Julie ber seg fritatt fra ansvar for layout på ny hjemmeside, dette
godtas.
Frithjof uttrykker usikkerhet på digital kompetanse og hver
elvegruppes ansvar for oppdatering på ny hjemmeside. Det
minnes om at elvegrupper kan samarbeide om dette hvis de er
små og mangler ressurser/kompetanse på egen hånd.

Sak 03-4/17: Nytt fra elvegruppene
A. Mærradalens Venner presenterte status: tett samarbeid med Røa
Vel, arbeides for utvidelse av vernet område (vegetasjon) og åpning
ved bekkefaret, planarbeid for området ved utløp Bestumkilen vil bli
fulgt nøye for å sikre blågrønne verdier.
B. Kort gjennomgang av aktuelle saker fra øvrige elvegrupper.
Vedtak: Til orientering.
Merknader:
 Dokumenter som sendes ut fra OE underskrives sentralt av OE.
Eventuelt relevante og delaktige elvegrupper blir bare medunderskrivere hvis det er et uttrykt ønske.
 Infomateriell bør oppdateres, roll-up til stand bør anskaffes.
Sak 04-4/17: Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
Vedtak: Det sendes inn en felles uttalelse fra Oslo Elveforum til
forslaget til ny kommuneplan, samfunnsdel med byutviklingsstrategi.
Elvegruppene sender kommentarer av overordnet art og konkrete
forslag til endret/ny tekst (med tilhørende begrunnelser) til
kommuneplanen, og endringsforslag til de tre kartene (endringene må

spesifiseres nøye), til Are senest tirsdag 20. juni. Are syr sammen
forslagene og lager et utkast til høringsuttalelse fra OE. Utkastet sendes
elvegruppene for kommentarer senest tirsdag 27. juni (kommentarene
sendes Are med kopi til Per), med frist for tilbakemelding torsdag 29.
juni kl. 20. Endelig versjon av brevet klarerer Are med Per og sender
merknadsbrevet 30. juni.

Sak 05-4/17: Søknader om utgiftsdekning elvegruppene
Vedtak:
1. Frognerelvens Venner tildeles kr. 6.117,75 til dekning av merutgifter
ved trykking av heftet om Frognervassdraget.
Inntekt fra salg av heftet går inn på OEs konto men dette er midler
som tilkommer Frognerelvens Venner.
2. Hoffselvens Venner tildeles kr. 4.000 til produksjon av t-skjorter med
logo/bilde, og kr. 2.500 til reparasjon av skilter i Holmendammen –
samlet kr. 6.500.
3. MAV tildeles kr. 5.427,50 til innkjøpt beachflagg.
4. Miljøprosjekt Ljanselva tildeles kr. 5.000 til å anlegge lekeplass for
barn.
5. Hovinbekkgruppa tildeles kr. 5.000 til dekning av utgifter ved
elvevandring.
6. Gjenstående midler innenfor en totalramme på kr. 50.000 kan
disponeres høsten 2017 hvis styret mottar ytterligere søknader.

Sak 06-4/17: Søknad om utgiftsdekning rådgivere
Vedtak: Are Eriksen tildeles kr. 5.108,50 til dekning av kontorrekvisita i
2017.

Sak 07-4/17: Støtte til Lørenskog Elveforum
Vedtak: OE avventer til høsten for å følge søknadsstatus hos
Lørenskog kommune. Hvis det oppstår akutt behov tar Frithjof kontakt
med Per.

Sak 08-4/17: SaFoVa
Muntlig orientering og gjennomgang av referat fra SaFoVa-møte 6.6.17.
Vedtak: fullmakt til at Per følger opp sak 5 på referat fra SaFoVa

Sak 09-4/17: Deltakelse i friluftslivets uke 2017
Vedtak: det er ønskelig med elvevandring ved alle vassdrag i løpet av
uken, gjerne spredt ut over hele uken. Elvegrupper melder til Rune som
koordinere og melder til FNF, frist 15. juni.

Sak 10-4/17: Eventuelt
A. OOF har sendt invitasjon til informasjonsmøte.
Vedtak: Trine sender ut invitasjonen internt i OE
B. Forvaltning av urbane vassdrag (oppfølging 08-3/17 A). Forslag om
seminar.
Vedtak: Arbeidsgruppe for seminar nedsettes – Bo, Ida og John.
C. Medlemskap i Norsk Vannforening.
Vedtak: Ellen sjekker vilkår for gruppemedlemskap og endrer
medlemsstatus (John erstatter Sigurd, Per bør være medlem, Julie
ønsker gjerne å bli medlem hvis det ikke medfører ytterligere
kostnad).
D. Brønnøysundregistrering tidligere ordnet av Leif/kasserer.
Vedtak: Rune ordner registrering.

