
Østensjø SV  
Referat fra årsmøte 4.2.2015 
 

Til stede: 

Torstein Bae, Hanne Eldby, Steinar Fuglevaag, Gunnell Sandanger, Marianne Borgen, Lissen Bruce, 
Asbjørn Eidhammer, Kjell Emil Granås , Håkon Dreyer, Tom Rellsve, Najam Us Sagib, Didrik Koren, 
Jens O. S. 

Dagsorden for årsmøtet: 

 
1. Årsberetning for 2014 

Torstein gikk gjennom årsberetningen til styret.  

Steinar og Hanne gikk gjennom det som skjer i samferdselsgruppa og barnehagegruppa. 
Ideer og innspill går inn i det videre programarbeidet. 

Medlemsmøte for program og lokal liste avholdes 10. mars.  

Gunnell redegjorde kort for arbeidet med nominasjonslista så langt. 

Hanne redegjorde for arbeidet i BU og spesielt i oppvekstkomiteen. 

Gunnell redegjorde for arbeidet i BMK. 

Vedtak: 

Årsberetning er godkjent 

 
2. Regnskap for 2014  

Lissen redegjorde for regnskapet for 2014.  

 Vedtak: 

Regnskapet er godkjent, med forbehold om revisors godkjennelse.  

 
3. Arbeidsplan og budsjett for Østensjø SV i 2015 

Torstein redegjorde for arbeidsplan og budsjett for 2015.  

Forslag til saker til årsmøtet og programmet sendes styret snarest. Styret behandler 
disse og videresender de som er aktuelle som lagets forslag.  

Forberedende møte før årsmøte for delegater/medlemmer 24.2.2015. 

 



Vedtak: 

Arbeidsplan og budsjett godkjennes. 

 
4. Uttalelser fra Østensjø SV og forslag til uttalelser til Oslo SV sitt årsmøte. 

Årsmøtet oppfordrer medlemmer som har endringsforslag til programmet om å sende 
disse til styret for evt støtte fra laget. 

Styret avklarer med fylkesstyret om hvordan ny E-18, Manglerudtunell og T-banetunell 
blir omhandlet i programmet, og vurderer deretter behovet for evt. uttalelse  

 
5. Valg: valg av styre med leder og nestleder, representantskap, 
årsmøtedelegasjon og valgkomite. 

Hanne redegjorde for valgkomiteens arbeid, og forslaget til nytt styre. 

Vedtak: 

Valgkomiteens forslag til styre ble godkjent, og følgende ble valgt: 

Torstein Bae, leder 

Gunnell Sandanger, nestleder 

Susana Escobar, kasserer 

Steinar Fuglevaag, sekretær 

Tom Rellsve, medlem 

Hanne Eldby, medlem 

Håkon Dreyer, medlem 

Som medlemmer til representantskapet i Oslo SV foreslås følgende, 6 medlemmer 
m/vara: 

1. Torstein Bae 
2. Gunnell Sandanger 
3. Tom Rellsve 
4. Hanne Eldby 
5. Steinar Fuglevaag 
6. Håkon Dreyer 
7. Susana Escobar 
8. Didrik Koren 
9. Edna Thomassen 
10. Lars Kristoffersen 
11. Said Farah 
12. Styret kompletterer med siste vara 

 

 



Vedtak: 

Valgkomiteens forslag til representantskapsmedlemmer er godkjent, med forbehold om 
at de som ikke er forespurt aksepterer å bli valgt.  

 
Som 12 delegater til årsmøtet foreslås følgende: 
 

1. Torstein Bae 
2. Gunnell Sandanger 
3. Tom Rellsve 
4. Hanne Eldby 
5. Steinar Fuglevaag 
6. Håkon Dreyer 
7. Susana Escobar 
8. Didrik Koren 
9. Edna Thomassen 
10. Lars Kristoffersen 
11. Said Farah 
12. Hans Christian Apenes 
13. Styret kompletterer med varadelegater 

Vedtak: 

Forslaget til årsmøtedelegater er godkjent, med forbehold om at de som ikke er forespurt 
aksepterer å bli valgt.  

 

Valgkomite: 

Vedtak: 

Styret får fullmakt til å sette sammen ny valgkomite. 

Landsmøtedelegater: 
 
Vedtak: 
Torstein Bae, med Gunnell Sandanger som vara. 
 

6. Forslag til kandidater til fylkesstyret som velges på Oslo SVs årsmøte, 
inkludert leder og nestleder. 

Hanne redegjorde for arbeidet i valgkomiteen. Viktig med en samlende lederkandidat. 

Benjamin Larsen, Vegard Kjendsli og Ingunn Gjerstad er foreslått og har sagt ja til å stille 
som lederkandidater. 

Said er foreslått fra Østensjø som medlem i fylkesstyret.  

7. Eventuelt 

Revitaliseringa av skolegruppa er godt valgkamptema 



- Utbygging og behov for skolekapasitet 
- Planer for skoleutbygging/behov  

Luftkvalitet som tema: 

- Bystyret har behandlet rapport 
- Mulig lokalt programtema 
- Behov for reduksjon av 20 % utslipp i Oslo/Bærum 
- Mulig tema for medlemsmøte i bydelen? 

Utbygging på Oppsal Senter/Oppsal gård: 

- Tom Rellsve redegjorde for status på utbyggingssakene rundt senteret. 

 

Steinar Fuglevaag /s 
referent 

 

 


	Østensjø SV  Referat fra årsmøte 4.2.2015

