
 
 

Protokoll: Årsmøtet Breivolls Venner torsdag 21.03.13 

Møte:  Årsmøte Dato: 21.03.13  

Deltakere: 
 
 
Møteleder 
 

15 stemmegivende medlemmer  
1 ikke medlem 
 
Hans Erik Lerkelund (valgt) 

Sted: Nordbyhallen – 
Kafeteria 2 eta 

 

Referent: 
 
 
Protokoll:  

Lena Holm Berndtsson (valgt) 
 
 
Marit Skjerven og Ingrid Skogseth 
(valgt) 
 

  

 
Agenda og vedtak: 
 
 Leder Rikke Soligard ønsket velkommen til årsmøtet 

 
 Innkalling og saksliste – godkjent ved akklamasjon 

 
 Valg av: 

 Møteleder; Hans Erik Lerkelund 
 Referent; Lena Holm Berndtsson 
 To til å skrive under protokollen; Ingrid Skogseth og Marit Skjerven 

  
 Årsberetning 2012  - godkjent med akklamasjon 

 Innspill fra medlemmer med et ønske om at styret i større grad profilerer dette 
som et Follo/ regionalt tilbud 
 

 Regnskap 2012 – godkjent med akklamasjon 
 

 Innkomne forslag 
 Det var ingen innkommende forslag fra medlemmer 
 Styret  fremmet forslag om vedtektsendringer – alle endringer godkjennes med 

akklamasjon 
§ 2. Formål 
Endres til: 
Formålet med Breivolls Venner er å styrke og utvikle Breivoll gård og 
friområde som en fellesskapsarena og sikre allmennhetens interesser i 
forvaltningen av dette området. Dette gjøres blant annet ved å støtte opp 
om arbeidet til Stiftelsen Breivoll gård – Senter for natur, kultur og helse i 
Follo. 
§ 3. Foreningens oppgaver 
Endres til 
Foreningens oppgaver: 

 ( ……)å fremskaffe midler til Stiftelsen Breivoll gård som bidrag til drift av 
stedet(….)  
§ 9. Årsmøte 
Endres til: 
9. Valgkomité med leder og 1 medlem velges for ett år 

 
 



 Fastsettelse av kontingent 
Kontingenten opprettholdes på dagens nivå – enstemmig vedtatt 
 

 Styrets arbeidsplan for 2013 ble godkjent med tilleggsforslag fra medlemmene; 
 Styret i Breivolls Venner er en pådriver for at kommunen iverksetter arbeidet 

med en skjøtselsplan for området og styret arbeider aktivt for at det startes 
arbeid med en merking av stier på Breivoll friområde, i samarbeid med andre 
grunneiere og inn mot eksisterende stier/ turveier i nærliggende områder.  

 
 Budsjett 2013 ble godkjent med akklamasjon. Det oppfordres til at medlemmer som 

vet om stiftelse- og fondsmidler tipser styret om dette og gjerne bidrar til å sende inn 
søknader til arrangement 
 

 Valg - alle ble valgt med akklamasjon: 
Styret for 2013: 

 Leder ett år: Rikke Soligard 
  Styremedlem to år: Håvard Steinsholt 
  Styremedlem to år: Hans Erik Lerkelund 
  Styremedlem et år: Bjørg Texmo 
  Styremedlem et år: Kristin Åsen 
  Varamedlem et år: May Sølvi Mathisen 
  Varemedlem et år: Marit Skjerven 

 
Revisor  

  For et år: Liv Wold 
  
Valgkomite: 

  Leder for et år: Lena Holm Berndtsson 
  Medlem for et år: Kjeld Gustavsen 

 
 
 

 Etablering av stiftelsen årsmøtets vedtak: 
 Stiftelsen opprettes når tilstrekkelig driftsmuligheter på Breivoll er tilgjengelig 

for vårt formål – etablering av stiftelse avgjøres når tiden er inne på et 
ekstraordinært årsmøte i Breivolls Venner 

 Styret gis fullmakt til å utarbeide tanker om bruksavtale og konsekvenser av en 
modulhall som BKM ønsker å sette opp på Breivoll. Disse tankene danner 
grunnlag for et folkemøte i april 2013 

 Evt: 
 Medlemmene ønsker at Breivolls Venner etablerere en strategisk allianse med 

DNT 
 
 
Møte hevet kl. 21.00 
 
 
 
 
Protokollen er godkjent: 
 
Dato:        Dato:  
 
 
__________________________    __________________________ 
Ingrid Skogseth      Marit Skjerven 


