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HØYBRÅTEN ARBEIDERSAMFUNN 

   

PROTOKOLL 

fra årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn, torsdag den 13. februar 2020, kl. 18.00 på Folk-
vang. 

15 medlemmer til stede. 

Sak 1  Åpning 
 Bjørn Edvard Torbo ønsket velkommen til årsmøte i Høybråten Arbei-

dersamfunn.  

 Leder startet med å takke Laila Nikolaisen, som nå går ut av styret, for 
hennes mangeårige arbeid i Høybråten Arbeidersamfunn som styre-
medlem, som vår representant i Stovner bydelsutvalg og i styret i Stov-
ner Arbeiderparti. Hun fikk overrakt blomster og en hyggelig oppmerk-
somhet. Laila takket og ønsket lykke til videre. Senere i møtet viste det 
seg at hun var villig til å være 2. vara til representantskapet i Oslo Ar-
beiderparti, noe vi setter stor pris på. 

 Vi har i 2019 mistet to av våre trofaste medlemmer Jan Petter How og 
Erling Henriksen, vi mintes dem med 1 minutts stillhet.  

Sak 2 Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden 

 Vedtak: Årsmøteinnkalling og dagsorden godkjent. 

Sak 3 Valg av møteledelse 

 Vedtak: Møteleder: Bjørn Edvard Torbo 
  Møtesekretær: Grete Andberg 

  2 medlemmer til å underskrive protokollen:  
  Kjell Eriksen og Laila Nikolaisen 

Sak 4 Beretning for 2019 
 Styrets beretning og beretning for Folkvang ble utdelt i møtet og ble 

gjennomgått avsnitt for avsnitt. 
  
 Vedtak: Beretningene godkjent med noen fremkomne rettelser. 
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Sak 5 Regnskap 2019 
a)    Lagets regnskap ble utdelt og presentert av kasserer Sigrun Benbow.    

Hun orienterte om vår del av utgiftene for kommunevalget og om at la-
get har fått tilført tilskudd fra Folkvang. 

Regnskapet var undertegnet og revisjonsrapporten underskrevet av revi-
sorene Per Bremer og Brit Axelsen. 

      
 Vedtak: Lagsregnskapet for 2019 godkjent. 
  Revisjonen tatt til etterretning. 

                            b) Forretningsfører Hilde Tangen Fjeld delte ut og gjennomgikk regnska-
pet og kommenterte Folkvangs økonomi og drift. 

   Revisjonsrapporten var underskrevet av revisorene Per Bremer og      
   Brit Axelsen.  

 Vedtak: Regnskapet for Folkvang for 2019 godkjent. 
  Revisjonsrapporten tatt til etterretning. 
  
   
Sak 6 Lagets budsjett for 2020 
 Sigrun Benbow presenterte styrets forslag til budsjett for laget.                                

  
 Vedtak: De fremlagte budsjett for 2020 tas til etterretning. 

Sak 7 Innkomne forslag 
 Forslag fra HAS styret og Hilde Tangen Fjeld: 

 Høybråten Arbeidersamfunns årsmøte vedtar en årlig overføring på kr. 
20.000 fra Folkvang drift til Høybråten Arbeidersamfunn. Disse penge-
ne skal brukes på aktivitet i laget. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 
  
  
Sak 8 Valg 
 Valgkomitéens leder Rolf Edvard Torbo holdt en kort innledning om 

komitéens arbeid. Det ble også lagt fram at Per Bremer trer ut av komi-
téen av helsemessige årsaker. Som det framgår nedenfor, tok Brit Axel-
sen på seg å tre inn i hans sted. 

 Det ble fremmet følgende forslag på valg, som ble stemt over: 
            
         Leder:        Bjørn Edvard Torbo (gjenvalg) 
         Nestleder/med-  
         lemsansvarlig: Arne Larsen (gjenvalg) 
         Kasserer:          Sigrun Benbow (gjenvalg) 
               Sekretær:          Grete Andberg (gjenvalg) 
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         Styremedlem/ 
   Kvinnekontakt:  Trude Tangen Fjeld (gjenvalg) 
   Styremedlem:       Jon-Inge Sogn (gjenvalg) 
   Styremedlem: Rolf Edvard Torbo (gjenvalg)         

           Styremedlem: Håvard Engebretsen (ny)        
         Varamedlem: Pia Sandberg (gjenvalg) 
         Varamedlem: Hilde Tangen Fjeld (ny)  

  
                                Kan tiltre styret med tale- og forslagsrett ihht vedtekter: 
         BU-gruppeleder: Anette Trondal Olsen 
         Leder av Stovner AUF: Runa Kirby Torbo  
                                                                                                              

         RODEKORPSLEDER: 
         Sigrun Benbow (gjenvalg) 

         REVISORER: 
         Brit Axelsen (gjenvalg) 
         Per Bremer (gjenvalg) 

                                 OAP'S REPRESENTANTSKAP: 
Arne Larsen (gjenvalg) 

         Sigrun Benbow (gjenvalg) 
Jon-Inge Sogn (ny) 

          
         Vararepresentanter: 

1. Brit Axelsen (gjenvalg) 
2. Laila Nikolaisen (ny) 
3. Bjørn Edvard Torbo (ny) 

       
         VALGKOMITE 
         Rolf Torbo (gjenvalg) 
         Brit Axelsen (ny)  
                  
        ARRANGEMENTSKOMITE: 
        Hilde Tangen Fjeld 
                         Jon-Inge Sogn 
                                                          Rolf Edvard Torbo 

 Vedtak:        Forslaget enstemmig godkjent. 
  

Bjørn Edvard Torbo avsluttet årsmøtet og takket for tilliten. 
  
Grete Andberg/s/  
Referent 

Oslo, 17. februar 2020 
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………………………………………..    ………………………..……… 
Kjell K. Eriksen    Laila Nikolaisen 

Det ble en hyggelig prat med kaffe og kringle før det ble et kort medlemsmøte. 

Bjørn Edvard Torbo snakket om årets kommune- og bydelsvalg som kunne gått bedre, men 
vi står fortsatt sterkt både lokalt, i bydelen og i Oslo. Vi må nå jobbe aktivt videre mot  
stortingsvalget i 2021. 

Så orienterte han om: 
1. At 2. etasje på Folkvang nå er pusset opp og fra 1. april er utleid til Fagforbundet, 

teknisk avdeling. Det vil bli satt opp skilt på huset. 
2. At det nå tegnes egen forsikring for styreansvar for Folkvang. Styret vil behandle 

regnskap og drift, og at det vil bli benyttet ekstern revisjon for Folkvang. 
3. Folkvang skal males og det skal byttes ut ødelagte bord.  
4. Det ble orientert om prosessen mot et nytt partiprogram for landsmøtet og stort-

ingsvalget i 2021. 

17.02.2020  
  
Referent: Grete Andberg
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