ÅRSMØTE MOGREINA GRENDEUTVALG
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3: Styrets årsberetning 2020
Mogreina Grendeutvalg – styrets beretning 2020
Styrets sammensetning og virke
Styret i Mogreina Grendeutvalg har i 2020 bestått av følgende:
• Tom Rosenvinge, Leder
• May-Helen Lundberg, Nestleder
• Anne Kathrine Flottop Sæbu, sekretær
• Kjetil Prestbakmo, kasserer
• Marianne Dahle, styremedlem
• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem
• Bjørnar Strøm, styremedlem
Styret har avholdt ni styremøter. I tillegg har styret avholdt ett ekstraordinært årsmøte og behandlet
saker ved behov.
Grunnet Covid-19 har 2020 blitt et spesielt år, også for Mogreina Grendeutvalg. Mange av de
planlagte aktivitetene og initiativene måtte utgå grunnet smittesituasjonen, blant annet
Mogreinamarsjen.
Oppfølging av handlingsplan
Årsmøtet har gitt styret i oppgave å fortsette arbeidet med vedtatt handlingsplan bestående av fem
punkter (se www.visitmogreina.no for utdypende informasjon).
1. Mogreina som lokalsamfunn
Grendeutvalget har, i samarbeid med Mogreina Idrettslag, Ullensaker turlag og grunneiere, bedt
kommunen om å ta forslaget om godsterminal mellom Hauerseter og Mogreina ut av
kommuneplanen. Vi mener at en slik godsterminal vil føre til økt tungtrafikk og redusert friluftstilbud
for Mogreina, og ber i stedet kommunen vurdere Gardermoen næringspark.
2. Fortsatt læringsmiljø
Mogreina Grendeutvalg er representert med to representanter fra FAU. Samarbeidet med skole og
FAU oppfattes som godt.
I 2020 har grendeutvalget behandlet en forespørsel fra FAU angående grendeutvalget synspunkter
rundt det å gjenoppta 17.mai-feiring i Mogreina. Grendeutvalget har pt ingen sterk formening om
dette, og forholder seg til at saken skal utredes i løpet av 2020/2021.
Ullensaker kommune har igangsatt arbeidet med ny skolebruksplan. Grendeutvalget har invitert
hovedutvalgsleder for skole i Ullensaker kommune til en samtale.
3. Sundt og levende oppvekstmiljø
Kommunen har innledet arbeidet med tomt for idrettsanlegg mellom E6 og fylkesveg 454.
Grendeutvalget har først og fremst fulgt opp Idrettsrådet som har ansvaret for å prioritere
anleggsrekkefølgen i kommunen.
4: Et godt sted å bo
Det planlagte arrangementet Tour de Mogreina måtte utgå grunnet pandemien. Også
Mogreinamarsjen ble avlyst av samme årsak.
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5: Forholdet til OSL
I januar oversendte grendeutvalget et initiativ til å være med på å utvikle et naboprogram for OSL.
Målet er å bedre kommunikasjonen mellom OSL og innbyggerne i Mogreina og andre lokalsamfunn.
Tilbakemeldingen fra OSL var positiv, men har ikke blitt fulgt opp videre grunnet pandemien.
Norrøna Grendehus
I henhold til årsmøtevedtaket fra 2019 har Grendeutvalget gjennomført prosessen med å selge
eiendommen Tussefaret 2.
8. september ble det gjennomført et ekstraordinært årsmøte som behandlet salget av Norrøna
Grendehus i Tussefaret 2, 2054 Mogreina. Styret redegjorde for salgsprosessen som ledet fram til en
signert avtale om salg av grendehuset pålydende 2,5 millioner kroner, til utbyggerselskapet
Tussefaret 2 AS. Avtalen var medbragt og årsmøtet hadde mulighet til fullt innsyn i denne da salget
forutsatte godkjenning i ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet godkjente enstemmig
salget. Se ellers vedlegg 3.
Årets Mogreining
«Årets Mogreining» kan årlig tildeles en person som nedlegger, eller har nedlagt, et betydningsfullt
arbeid for Mogreina, eller bidratt til å sette Mogreina på kartet. For å tildeles prisen må man
nomineres av Mogreinas befolkning.
Responsen var god også i 2020. I alt syv kandidater ble nominert, og styret valgte å tildele prisen til
Magne Jensen for hans mangeårige verv i alt fra menighetsrådet til skolekorps, grendeutvalg og
idrettslaget. Han har være bussvakt for barna på Mogreina skole, og er å anse som selvskreven på
alle årsmøter og dugnader i greina.
Tilskudd til nærmiljøtiltak – «Grendepotten»
Grendeutvalget fikk tildelt kr 28.600 fra kommunen til fordeling i Mogreina skolekrets. Styret valgte å
gi kr 20.000 til Mogreina Idrettslag. Resterende 8.600 er satt av til ny gapahuk for Mogreina skole og
Mogreinas befolkning. I tillegg har styret bevilget ytterligere kr 1.400 fra egne midler slik at støtten til
gapahuk blir inntil kr 10.000.
Økonomi
Med salget av Norrøna er Mogreina Grendeutvalg i en gunstig økonomisk posisjon. Selv om det er
frigjort egenkapital, er styret opptatt av en fornuftig forvaltning som bygger på et
forsiktighetsprinsipp. Midlene er et resultat av utallige timer med frivillig innsats gjennom flere
generasjoner, og styret er av den oppfatning at disse midlene også skal komme fremtidige
generasjoner til gode.
Resultatregnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 9.339,85 mot et budsjettert underskudd på kr
5.550. Forskjellen i underskuddet skyldes først og fremst høyere strømutgifter. Dette er utgifter som
skal dekkes av Romm AS, men som foreløpig ikke er sluttført i påvente av endelig oppgjør knyttet til
flyttingen av kabelanlegget.
Styret takker
Avslutningsvis ønsker styret å rette en stor takk til alle ildsjeler som hver på sin måte har bidratt til å
fremme arbeidet for Mogreina. Videre vil styret rette stor takk til våre ambassadører som stiller opp
uansett arbeidsoppgaver. En stor takk også til alle fine Mogreininger som hver dag bidrar til å gjøre
Mogreina til et litt bedre sted å bo.
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Mogreina, 09.03.2021
For styret:
Tom Rosenvinge, Leder (sign.)

May Helen Hansen Lundberg, Nestleder (sign.)

Anne-Katrine Flottorp Sæbu, Sekretær (sign.)

Kjetil Prestbakmo, Kasserer (sign.)

Bjørnar Strøm, Styremedlem (sign.)

Marianne Dahle, Styremedlem (sign.)

Stein Ove Gudmundsrud, Styremedlem (sign.)

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning.
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4: Godkjenning av regnskap 2020

Mogreina Grendeutvalgs regnskap - 2020
Regnskap 2020

Budsjett 2020

Inntekter
Leieinntekter bord og stoler
Leieinntekter (Romm AS "strømregning")
Forsikring
Mogreinamarsjen
Salg av effekter
Nærmiljøtiltak (Grendepotten)
Grasrotandel (Norsk Tipping)
Renteinntekter
Sum inntekter

0,00
20802,25
2401,00
0,00
0,00
28600,00
4915,38
12,80
56731,43

2000,00
10000,00
2500,00
8500,00
7000,00
28600,00
800,00
50,00
59450,00

Utgifter
Mogreinamarsjen
Nærmiljøtiltak
Promotering Mogreina
Forsikring
Komm. Avg.
Strøm
Andre utgifter
Snømåking
Gebyr/rekvesita
Sum utgifter

0,00
20000,00
1329,95
17744,00
2652,00
26102,72
3543,08
0,00
0,00
71371,75

4000,00
20000,00
1000,00
18000,00
5000,00
10000,00
2000,00
3000,00
2000,00
65000,00

-14640,32

-5550,00

Driftresultat / Årsresultat

GRENDEPOTTEN
Det er satt av kr 10.000 fra tilskudd til nærmiljøtiltak til støtte av bygging av gapahuk. Disse er ikke utbetalt.
SALG AV NORRØNA
Det er overført kr 2.289.798 fra EIE AS (eiendomsmegler). Endelig resultat fra salg av Norrøna
er ikke klart da grendeutvalget fortsatt venter på en innkommende kostnad. For oversikt over inntekter
og kostnader tilknyttet salg, se vedlegg 3.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap for 2020
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5: Innkomne forslag
5.1 – Etablering av Norrønafondet – «Fra generasjoner til generasjoner»
Forslagsstiller: Styret, Mogreina Grendeutvalg
Salget av Norrøna har medført netto inntekt på kr 2.289.798. Midlene er overført til sparekonto i
Aurskog Høland Sparebank til en rente på 1,5% pa. Dersom pengene blir stående, vil dette gi et
renteutbytte på rundt kr 30.000 årlig.
Midler skal forvaltes forsiktig og fornuftig. Utallige dugnadstimer og dugnadsånd er lagt ned i
Mogreina for at disse midlene i dag står på konto, og vi skal være vårt ansvar bevisst.
Visitmogreina jobber etter en årsmøtevedtatt handlingsplan som sier at vi skal tilrettelegge for et
enda bedre lokalsamfunn i Mogreina - både for store og små. Vi jobber blant annet med å
tilrettelegge for at Mogreina får et idrettsanlegg i tilknytning til skolen. De politiske partiene lovet at
dette blir en realitet, og har siden fulgt opp ved å sette av penger på budsjettet for 2021 til oppstart
av prosjektering av en hall.
I november etterlyste styret forslag til hva midlene fra et Norrøna-salg kunne brukes til. Styret mener
det er mange gode forslag som har kommet inn, og vil se nøyere på disse i løpet av 2021.
Vi har tidligere uttalt at dersom midlene fra salg av Norrøna kan stimulere til at et slik anlegg blir en
realitet, er vi positive til dette. Dersom disse midlene kan bidra til at det også blir et forsamlingslokale
tilknyttet dette anlegget, mener styret at det er en god idé. I så fall er vi avhengige av at midlene fra
salget av Norrøna forvaltes på en bærekraftig måte slik at vi har noe å investere med når et nytt
forsamlingslokale blir en realitet.
Styret foreslår derfor følgende:
• Pengene fra salget av Tussefaret 2 skal settes på en konto beregnet til fremtidig idretts- og
forsamlingslokale i Mogreina.
• Det etableres et fond "Norrønafondet" der renteinntektene fra salg av Norrøna inngår.
• Fondet forvaltes etter vedtak fra Årsmøtet.
• Renteinntektene fra fondets foregående år kan benyttes til gode formål og tiltak for
Mogreinas befolkning.
• Tildelingen skal hovedsakelig baseres på utgifter initiativtaker har tilknyttet frivillig arbeid.
• Renteinntektene kan også settes i fond med en høyere risiko og avkastning.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag. «Norrønafondet» etableres med mulighet for å søke om midler fra
og med 2022.
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5.2 – Endre frist for avholdelse av årsmøtet fra utgangen av februar til utgangen av mars
Forslagsstiller, Grendeutvalget
Nåværende ordlyd i §4:
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av februar…
Foreslått ordlyd i §4:
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars…
Bakgrunn for forslaget:
Å avholde årsmøtet innen utgangen av februar er utfordrende tidsmessig. Når siste uken i februar
også er vinterferieuke, må årsmøtet i praksis avholdes senest tredje uke i februar.
Å flytte årsmøtefristen til mars vil derfor gi styret bedre tid til å forberede regnskap og
årsmøtepapirer. Styret kan ikke se at det er argumenter som taler imot en slik flytting.
Siden det er en vedtaksendring, kreves to tredjedelers flertall.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtektsendring. Ny ordlyd blir dermed:
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars og skal behandle følgende saker:
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6: Vedta handlingsplan
Styret viser til Årsmøtet 2019 der handlingsplan frem til 2022 ble vedtatt. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet viderefører vedtak fra Årsmøtet 2019.

Årsmøte Mogreina Grendeutvalg

25.03.21
9

7: Vedta budsjett 2021
Inntekter
Mogreinamarsjen
Salg effekter
Tilskudd nærmiljøtiltak
Grasrotandel
Renteinntekter Aurskog Høland spb
Renter DNB
Sum inntekter
Utgifter
Mogreinamarsjen
Utgifter - salg av Norrøna
Nærmiljøtiltak 2021
Nærmiljøtiltak 2020*
Arrangement/aktivitet
Kostnader til årsmøtet
Promotering av Mogreina
Gebyr / Rekvisita
Sum utgifter
RESULTAT

8 000
5 000
28 600
4 000
25 000
50
70 550

Startkontingent/salg
T-skjorter, strikkepakker, etc
Grendepotten fra Ullensaker kommune
Norsk Tipping
«Norrønafondet»
Brukskonto

4 000
40 000
28 600
10 000
10 000
4 000
2 000
8 000
106 500

Rekvisita
Romm AS - flytting av installasjon
Grendepotten fra Ullensaker kommune
Grendepotten fra Ullensaker kommune
Tour de Mogreina, osv
Ekstrakostnader smittevern
Annonser sosiale medier
Webhotell, gaver, markedsføring, osv

-35 950

Budsjettets underskudd skyldes utestående fordringer i forbindelse med salg av Norrøna. De
utestående fordringene er i henhold til årsmøtevedtak fra 2019.
* På 2020-budsjettet er det er bevilget inntil 10.000 kroner til ny Gapahuk for skolen og Mogreina
befolkning. Midlene er foreløpig ikke utbetalt.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner fremlagte budsjett.
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8: Valg
8.1 Valg av Styre
Ett styremedlem ønsket ikke gjenvalg. Det innstilles på et styre bestående av åtte personer. Styret
velges for ett år.
Til styret i Mogreina Grendeutvalg foreslås følgende:
• Tom Rosenvinge, Leder
• May Helen Lundberg, nestleder
• Anne-Katrine Flottorp Sæbu, sekretær
• Kjetil Prestbakmo, Kasserer
• Marianne Dahle, styremedlem
• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem
• Yvonne Lauritzen Finanger, styremedlem (ny)
• Siri Jensen, styremedlem (ny)

Forslag:
Årsmøtet godkjenner foreslåtte kandidater til styret i Mogreina Grendeutvalg

8.2 Valg av Valgkomité
Ett medlem ønsket ikke gjenvalg. Valgkomiteen velges for ett år.
Til valgkomiteen i Mogreina Grendeutvalg foreslås følgende:
•
•
•

Are Møller Paulsen, leder (ny)
Per Thomassen, medlem – verv i Mogreina Menighetsråd
June-Cathrine Berge, medlem – verv i Mogreina skoles musikkorps

Forslag:
Årsmøtet godkjenner foreslåtte kandidater til valgkomiteen

8.3 Valg av revisor
Revisor velges for ett år.
Til revisor i Mogreina Grendeutvalg foreslås:
•

Harald Espelund

Forslag:
Årsmøtet godkjenner foreslått revisor

###
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Vedlegg 1: Handlingsplan 2018-2022 vedtatt av Årsmøtet 2019
Mogreina Grendeutvalg, handlingsplan 2018 - 2022
Bakgrunn:
Mogreina står ved et veiskille. Selv om det de senere årene har vært en positiv tilflytning, har ikke
Mogreina utviklet seg i takt med resten av kommunen. Barnehagen er den eneste i kommunen med
full dekning, skolen er den eneste som ikke er tilgodesett midler for nødvendig oppgraderinger, og
det er ikke etablert idrettsanlegg som kan være med på å legitimere Mogreina som bygd. En
potensiell ny rullebane ved OSL har allerede lagt begrenser på utvikling, og kan i verste fall sette en
stopper for videre utvikling av Mogreina som lokalsamfunn. Skal Mogreina bestå på lik linje med
andre tettsteder i Ullensaker kommune, er man avhengig av politisk vilje til å satse på bygda.
Det finnes en politisk vilje, men initiativet må komme gjennom Grendeutvalget som allerede har en
politisk tilknytning til kommunale instanser. Styret i Mogreina Grendeutvalg bør jobbe med følgende
saker i perioden 2018-2022:
Mogreina som lokalsamfunn
Mogreina må prioriteres som lokalsamfunn. Kommunalpolitikerne må i større grad anerkjenne
Mogreina som lokalsamfunn.
Fortsatt læringsmiljø
Skolen er Mogreinas samlingspunkt. En oppgradering av bygningsmassen må på plass for å skape et
tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø.
Sundt og levende oppvekstmiljø
Det må etableres idrettsanlegg i Mogreina, og med dette et eget idrettslag.
Et godt sted å bo
Mogreina skal synliggjøres som et godt sted å bo med gode tilbud til alle i bygda. Gjennom positiv
omtale skal Mogreina ikke bare bestå, men utvikles til å bli et attraktivt sted å etablere seg, vokse
opp og bli gammel.
Nabo til OSL
OSL er en viktig institusjon i Ullensaker som må gis rom for utvikling. Men denne utviklingen kan ikke
gå på bekostning av Mogreina som lokalsamfunn.
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Vedlegg 2
Vedtekter for Mogreina Grendeutvalg
Vedtatt av Årsmøtet 2019
§1 Om Grendeutvalget
Grendeutvalget skal være åpent for alle i Mogreina skolekrets, det være seg enkeltpersoner eller
representanter for institusjoner, lag og foreninger som har tilhørighet i kretsen.
§2 Grendeutvalgets oppgaver
Grendeutvalget har følgende oppgaver;
1) Det skal være høringsinstans overfor kommunen plansaker og lignende på vegne av
lokalmiljøet.
2) Tilrettelegge for at lag, foreninger og organisasjoner som kan tilby lokale aktiviteter for
innbyggere i Mogreina, primært for barn og unge.
3) Ha ansvar for administrering av tiltak i kretsen.
4) Forvalte Grendeutvalgets verdier på en slik måte at det kommer kretsen til gode.
Grendeutvalget skal ivareta kretsens interesser ovenfor offentlige myndigheter og i forhold til
tiltakshavere som planlegger prosjekter som kan få betydning for miljøet i kretsen. Saker som tas
opp må være av allmenn interesse i hele kretsen. Det skal likevel legges spesiell vekt på tiltak for
barn og unge og for nye innbyggere.
Grendeutvalget skal behandle og fordele Tilskudd til nærmiljøtiltak dersom kommunen bevilger
dette, samt være høringsinstans for kommunen.
Grendeutvalget skal arbeide for at det etableres tilstrekkelig antall lag/foreninger/organisasjoner i
Mogreina skolekrets slik at vedtektene i større grad kan tilpasses kommunens generelle vedtekter for
grendeutvalg.
Grendeutvalget skal føre regnskap som skal fremlegges for godkjenning av Årsmøtet. Alle bilag skal
signeres av leder og kasserer.
§3 Politisk uavhengighet
Grendeutvalget skal være partipolitisk uavhengig. Partier eller partilag kan ikke oppnevne
egne representanter til grendeutvalget.
§4 Årsmøtet/Generalforsamling
Grendeutvalgets øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av
februar. Årsmøtet skal bekjentgjøres på grendeutvalgets nettside og i sosiale medier beregnet for
Mogreina, med minimum fire ukers varsel.
Saker til behandling må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet finner sted.
Årsmøtepapirer skal bekjentgjøres på grendeutvalgets nettside minimum en uke før årsmøtet finner
sted.
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Personer over 18 år med registrert bostedsadresse 2054 Mogreina har stemmerett på Årsmøtet.
Dette er ikke til hinder for at personer under 18 kan velges til styret med stemmerett. Med mindre
annet er bestemt, er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke
stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av februar og skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder, samt to representanter til å signere protokollen.
2. Godkjenning av årsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Vedta handlingsplan.
6. Vedta budsjett.
7. Valg av styre, revisor og valgkomité:
Styret
Det skal velges et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt tre
styremedlemmer.
Utover dette kan styret utvides på den måten de selv finner det hensiktsmessig med følgende
forutsetninger:
• Personene som velges til grendeutvalget behøver ikke være tilknyttet medlemsorganisasjon.
• Hvert kjønn skal være representert med minst 40%.
Revisor
Det skal velges en revisor.
Valgkomité
Det skal velges en valgkomité med tre medlemmer, hvorav en representant fra FAU ved
Mogreina skole
§5 Møter
Grendeutvalget avholder møte når leder bestemmer det eller når 2 av utvalgsmedlemmene ber
om det.
Saker som behandles i Grendeutvalget avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres
saker med leders dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 20 personer
skriftlig krever dette.
§6 Vedtektsendringer
Vedtaksendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært
årsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart.
Mogreina, 12.02.2019
##
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Vedlegg 3 – Økonomisk oppsett for salg av Norrøna Grendehus
Salgssum Norrøna, Tussefaret 2
Salg av inventar

2.500.000,00
12.015,75

Meglerhonorar
Kostnader tilknyttet salgsprosess
Utgifter i forbindelse med salg/tømming av Norrøna
Utgifter tilknyttet flytting av kabelanlegg*
Sum

200.000,00
10.202,00
15.055,00
43.750,00
2.243.008,75

* I henhold til avtale mellom Romm AS og Mogreina Grendeutvalg dekker grendeutvalget faktiske
kostnader i forbindelse med flytting av sentral fra Tussefaret 2 til dertil egnet sted, med inntil kr
43.750. Til fratrekk kommer strømutgifter Romm AS ikke har betalt. Da Romm AS per tid ikke har
levert dokumentasjon på faktiske kostnader, er eksakt beløp ikke beregnet og følgelig heller ikke
utbetalt.
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