HØYBRÅTEN ARBEIDERSAMFUNN
Styremøte 1/21

PROTOKOLL
fra styremøte tirsdag 9. februar 2021 kl. 18.00 på Zoom

Til stede:

Bjørn Edvard Torbo, Arne Larsen, Rolf Torbo, Trude Tangen Fjell, Jon Inge Sogn,
Anette Trondal Olsen, Brit Axelsen, Hilde Tangen Fjell, Grete Andberg,

Forfall:

Sigrun Torbo Benbow, Runa Kirby Torbo, Håvard Engebretsen, Laila Nikolaisen,
Pia Sandberg,

Sak 1

PROTOKOLL
fra styremøte 3/20 den 10. november 2020
Vedtak:

Protokollen godkjent.

Sak 2

GENERELL INFORMASJON
Bjørn Edvard informerte om:
- Overflytting av DNB-konto til Lillestrømbanken
- At vi, med både frafall og nye tilskudd, fortsatt 70 betalende medlemmer, noe
som tilsier at vi fortsatt har 3 plasser i representantskapet i Oslo Arbeiderparti.
Med 5 flere medlemmer vil vi få en ekstra representant.
- Vi mangler (2) revisorer for Folkvang-regnskapet. Alle må være på utkikk etter
noen som kan tenke seg å ta på seg dette. Vi kan tilby en liten godtgjørelse for
jobben (kr 2000,-).
- Nytt navn på veistump/stikkvei på toppen av Olsebakken, Høybråten vedtatt av
MBK: Isabels vei. Dette skal formelt behandles i BU, men komitéen var
énstemmig på tvers av partitilhørighet.
- Lite utleie av Folkvang pga koronapandemien. Fagforbundet som leier 2. etg.
bruker også møterom i 1. etg.
- Folkvang har fått nytt piano fra beboer som skulle flytte. Det er hvitt men vil
bli malt rødt. Dette gjøres til våren (før 1. mai dersom det kan være mulig med
et arrangement på Folkvang).
- Grete Andberg har gitt beskjed om at hun ikke tar gjenvalg som sekretær. Ny
sekretær må velges på årsmøtet. Hun er villig til å fortsette som vara til styret.

Sak 3

OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL VALGKOMITEEN I STOVNER
ARBEIDERPARTI

Vedtak:

Sak 4

OPPNEVNING AV VALGKOMITE FOR HAS TIL ÅRSMØTET
Vedtak:

Sak 5

Årsmøte tirsdag 2. mars, kl. 18.00
Bjørn Edvard sender ut en foreløpig innkalling. Møteinnkalling med
saksliste, regnskap og årsberetning sendes ut 16. februar med frist
for innkomne saker og innspill 23. februar.
Grete skriver beretning.

1. MAI 2021
Vi kan ikke regne med normal 1. mai feiring i år heller, men det kom mange
forslag på alternativer.
Vedtak:

Sak 7

Rolf og Trude valgt

DATO FOR DIGITALT ÅRSMØTE I HAS 2021
Vedtak:

Sak 6

Arne Larsen valgt

1. mai-komite med Rolf, Arne, Jon-Inge og Hilde jobber videre med
alternativer og ideer som bl.a. regnbueflagg sammen med det røde
flagget, utendørsarrangement, Caledonia ?
Annonse i Akers Avis Groruddalen samt e-post til medlemmene.
Utdeling av solidaritetsprisen vurderes lagt til et eget arrangement
til høsten.

VALGKAMPEN FRAM MOT STORTINGSVALGET
Vi har masker igjen og en del brosjyrer om badet pluss flere brosjyrer som
kommer. Vi ser på muligheter for å stå på stand(s) for å distribuere materiell og ha
kontakt med velgere.
Vi har vært enige om ikke å dele ut i postkassene.
Vi ønsker oss flere Karls kafé med paneldebatter, gjester og underholdning.
Utdeling av materiell, kaffe og kaker må vurderes ut fra smittevern
Valgkamp-aktiviteter må også koordineres med Stovner Arbeiderparti.
Vedtak:

Sak 8

Forslag og ideer vurderes ut fra materiell og smittevern.

BEBOERPARKERING

Anette informerte om sak til BU torsdag, der saken skal opp. Her er det mange
meninger og det var det også i HASs styre. Alt fra å fjerne alt til å ha
beboerparkering over alt. Det er imidlertid bred enighet om at dagens ordning ikke
fungerer godt nok, og at årsavgiften er alt for høy for ytre by.

Oslo 10.02.21

Bjørn Edvard Torbo (sign)
leder

Grete Andberg (sign)
sekretær

