
 

 

Årsmøte Kneiken Felleshage 
26.02.2020 
 
 
1. Godkjenne innkallingen og saksliste 
Innkallingen og sakslisten er godkjent. 
 
2. Godkjenne stemmeberettigede til stede 
Vi presenterer oss og hagen. Medlemmer til stede: Michy, Fabian, Lars, Linde, Gaetano, Andreas, 
Jens, Sigrid, Lise, Torunn 
 
3. Velge referent(er) samt 2 medlemmer for å underskrive protokollen 
Referent: Elisabeth 
To medlemmer for å underskrive protokollen: Jens og Gaetano 
 
4. Årsmelding 
Årsmeldingen er godkjent. 
 
5. Behandle regnskap 
Oppmuntre folk til å betale via nettbanken og ikke Vipps for å unngå gebyr. 
Innkjøp av frø burde flyttes fra utgifter under "Drift" til "Planter", og hengelås osv. til "Verktøy og 
utstyr". 
Regnskapet er behandlet med forbehold om endringer. 
 
6. Vedta budsjett 
Annonsere at vi er på Grasrot (Norsk tipping). 
Gjør samme endringer som i regnskap. 
Kurs (selvstendig): Kurs  
Støtte fra Trondheim kommune: Kurs, planter og utstyr, gressklipper 
Ønsket å ha overskudd på ca. 10000kr liggende i kontoen. 
Budsjettet er vedtatt med forbehold om endringer. 
 
7. Fastsette medlemskontingent 
Ingen endring i medlemskontingent. 
Medlemskontingenten er godkjent. 
 
8. Valg av styre 2020 
Leder: Elisabeth Baril 
Nestleder: Andreas Dønåsen 
Økonomiansvarlig: Sigrid Bakken Døsvik 
Styremedlem: Lars Astrup Sundt 
Styremedlem: Gaetano Petrosino 
Styremedlem: Lisa Spaak 
Styremedlem: Linde Margrete Hassum-Olsen 
Styremedlem: Juan Carrillo 
Styremedlem: Michi Schmidt 
Styremedlem: Fabian Wildner 
Varamedlem: Jens Abraham 
Varamedlem: Torunn Rasmussen 
 
Revisor: Linn Siri Overaae 
 
Medlemmer som ikke var til stede, må kontaktes for å bekrefte stillingen deres. 
 
9. Eventuelt 
- Urban dyrkningsamling Voll Gård - datoen er ikke bekreftet ennå. 
- Aktivitetskalender inkl. kurs 



 

 

- Arrangere småplante-bytte i mai 
- Levere grønnsaker til Trondheim Kooperativ - tas opp i neste styremøte 

- Dugnadsliste sommer 2020 - en person er ansvarlig for hver dugnad. Tidspunkter: onsdager i 
sommer fra kl. 19.00 til 21.00, søndag fra kl. 11.00 til 15.00 (med ansvarlig til stede fra 11.00-
12.00). Et Facebook-arrangement lages for hele sesongen. Være flinkere til å Facebook-
gruppen til kommunikasjon.  

- Personvern: Sigrid har sendt en e-post til alle medlemmene og ryddet mailingslisten.  

- Planlegging av sesongen: 11. mars kl. 19.00 på Stammen (Andreas spør dem om vi kan få 
tilgang), evt. Mormors stue, Elisabeth planlegger kvelden og lager FB-arrangement.  

- Neste styremøte: Elisabeth sender en e-post når alle medlemmene har bekreftet stillingen og 
innkaller til møte. 

 
 
 
Trondheim, 26 februar 2020 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 


