
 

 

 

            Forening Fornebu  
 
 

Protokoll fra årsmøtet 13. februar 2019    
 
1. Åpning av årsmøtet 

Styreleder Truls Langeggen ønsket de 80 medlemmene som var til stede, velkommen. 
 

2. Minneord 
Åtte medlemmer gikk bort i 2018. Navnene ble opplest og de ble minnet med ett minutt 
stillhet. 
 

3. Innkalling og dagsorden 
Innkallingen til årsmøtet ble utsendt 12. desember 2018. Det ble ikke mottatt 
kommentarer til den foreslåtte dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Truls Langeggen ble valgt til møteleder. 
Einar Nymoen og Solveig Beisland ble valgt til protokollunderskrivere. 

 
4. Årsberetning 2018 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen og kommenterte de enkelte punktene. 
Han pekte på en vanskelig og usikker økonomi som følge av Telenors reduserte midler til 
pensjonistene. Forbundsleder Tore Andli bidro med utfyllende kommentarer til dette 
punktet. Det forventes dessuten at nedgangen i medlemsmassen vil fortsette. Det er 
også en redusert deltakelse på foreningens arrangementer etter flyttingen til nye lokaler.  
Det var ingen andre kommentarer til årsberetningen, og denne ble tatt til etterretning og 
godkjent. 

 
5. Regnskap 2018 

Kasserer Kirsten Kayiambakis presenterte regnskapet for 2018. Regnskapet går med 
underskudd. Dette skyldes delvis at et tilskudd på kr 48 625,- i 2017 gjaldt 2018. Flere 
poster i regnskapet inneholder utgifter relatert til 2017.  Regnskapet ble godkjent. 

 
6. Budsjett 2019 

Kasserer presenterte budsjettet for 2019. Det er budsjettert med et betydelig 
underskudd da velferdsmidlene er nesten halvert i forhold til 2017. Husleien i Møllergata 
10 øker dessuten som følge av økte kostnader vedrørende fellesutgifter for M10. 
Foreningen disponerer imidlertid midler for dekning av nødvendige utgifter til ett års 
drift. 



 

 

Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten eller styrehonorarer, men styret har 
besluttet at også valgkomiteen bør få et lite honorar for sitt tidsbegrensede arbeid, på 
linje med revisorene. Budsjettet ble tatt til etterretning. 

 
7. Innkomne forslag 

Det var kommet inn to forslag fra medlemmer innen fristens utløp. Styreleder redegjorde 
for begge forslagene.  
Forslag 1: Styret reduseres fra seks til fem styremedlemmer samt to varamedlemmer fra 
2020. Forslaget ble vedtatt. 
Forslag 2: Landsforbundet må prioritere arbeidet med regulering av pensjonene. 
Det ble vedtatt at forslaget oversendes Landsforbundet. 

 
8. Endring av vedtektene 

Styreleder presenterte endringer i foreningens vedtekter. Landsstyret har endret  malen 
for vedtektene til lokalforeningene, og Fornebu-foreningen ønsker å endre våre 
vedtekter tilsvarende. Endringene ble vedtatt. 

 
9. Valg 

Valgkomiteens medlem Berit Ertsås presenterte valgkomiteens forslag. Alle som var på 
valg hadde tatt gjenvalg, og det ble ikke fremmet motkandidater. 
De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 
 
Følgende personer utgjør det nye styret: 
Leder   Truls Langeggen  2018 – 2020 
Nestleder   Kjell Dølven   2019 – 2021 
Kasserer   Kirsten Kayiambakis  2018 – 2020 
Sekretær   Greta Leinann Johansen 2019 – 2021 
Styremedlem (Høytal) Knut Eilif Jenssen  2018 – 2020 
Styremedlem (Web) Kathrine Svendsberget 2019 – 2021 
Varamedlem  Wolf-Detlef Reinecke  2018 – 2020 
Varamedlem  Randi Lise Rønnestad  2018 – 2020 

 

10. Avslutning 
Styreleder Truls Langeggen takket for deltakelsen i årsmøtet og erklærte møtet for 
avsluttet. 
 
 
 
    Oslo, 13. februar 2019 
 
 
 
 
Einar Nymoen            Solveig Beisland 
 (sign)                 (sign) 

 

 


