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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Foreningen Posebyen

25. august 2016 kl 18.00 i Rådhuskvartalet (underetasjen)

Sak 1
Konstituering av møtet

a) Bakgrunn for møtet: Orientering fra styret og medlemsutvalget var vedlagt innkallingen. Det
har ikke vært avholdt ordinært årsmøte for 2015, så 10% av medlemmene hadde bedt om
innkallingen til dette ekstraordinære årsmøtet med saksliste iht et ordinært årsmøte.

b) Opptelling av stemmer

c) Valg av møteleder
Vedtak: Ståle Selmer Olsen ble valgt til møteleder.

d) Valg av referent
Vedtak: Bente Pauline Buverud ble valgt til referent.

e) Valg av medlemmer til å undertegne protokoll
Vedtak: Per Birkeland og Kjelliglebæk ble valgt til å undertegne protokollen.

f) Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Årsmøtet ansees lovlig innkalt iht vedtektene.

g) Godkjenning av saksliste.
Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

Sak2
Årsberetning 2015
Årsberetningen var sendt ut på forhånd
Vedtak: Årsberetning 2015 ble godkjent.
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Sak3
Revidert regnskap for 2015
Regnskapet var sendt ut på forhånd. Revidert regnskap ble fremlagt i møtet.
Vedtak: Revidert årsregnskap for 2015 ble godkjent.

Sak 4
Fastsettelse av kontingent for 2017
Forslag sendt ut på forhånd: Samme satser som for 2016, dvs. Privatperson: 200 kr, Familie: 300
kr, Bedrift: 500 kr.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SakS
Budsjett 2016.
Forslag sendt ut på forhånd: Utsettes til nytt årsmøte i oktober. Inntil da skal styret ha kalt inn
medlemskontingent for 2016 samt utarbeidet forslag til å få dekket inn gjeld og øvrige
driftsutgifter for 2016.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak6
Endring av vedtektene.
Forslag sendt ut på forhånd: Paragraf 7 i vedtektene endres til at «Foreningen ledes av et styre på
fra 5 til 7 medlemmer».

Vedtak: Vedtektsendringen ble godkjent, men skal først ha effekt fra og med neste ordinære
årsmøte. Vedtatt med over 2/3 flertall.

Sak 7
Saker fremmet av styret eller andre av Foreningens medlemmer.

a) Rammer og mandat for styrets arbeid med fremtidig konsept og prinsipper for utvikling av
Q5, med organisasjonsform og med forhandlinger med kommunen.
Forslag til mandat sendt ut på forhånd:
«Styret skal utvikle et beslutningsgrunnlag (forslag) om hvordan bygninger og bakgårder som kommunen

stiller til disposisjon i QS, kan bevares, rehabiliteres og utvikles i samsvar med Foreningens visjoner,

intensjoner og formål (se vedtekter).

Forslaget skal også omfatte fremtidig organisasjonsmodell for Foreningen, avtaleprinsipper med kommunen

og interessenter, og dugnads- og finansieringsløsninger, for å få til en bærekraftig modell.
"

Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med kommunen (Kulturetaten), mulige interessenter og utvalgte

ressurspersoner. Arbeidet kan skje i en arbeidsgruppe med eksterne ressurspersoner.



Det skal legges til rette for en åpen høringsprosess ift kulturetaten, medlemmer, interessenter og andre

berørte slik at innspill og kommentarer blir ivaretatt før det endelige forslaget utarbeides. Eventuelle behov

for befaring av lokalitetene skal imøtekommes.

Utviklingsarbeidet skal basere seg på erfaringer fra lignende prasjekter andre steder, innspill fra

interessenter og medlemmer, ideer og materiale utviklet av Foreningen de siste 7~8år, og annen relevant

bakgrunns erfaring. Fordeler og ulemper ved alternative modeller (konsepter) bør vurderes.

Forslaget skal legges frem for behandling og godkjennelse i ekstraordinært årsmøte i Foreningen før det

legges frem som Foreningens forslag for kommunen. Hvis forslaget omfatter en ny organisasjonsmodell for

Foreningen, så skal dette tilsvarende behandles av Årsmøtet.

Årsmøtet berammes foreløpig til oktober, men styret må sørge for at fremdrift i prasessen samkjøres med

kommunens etater og den politiske behandlingsprosessen.»

Vedtak: Forslaget til mandat ble vedtatt.

b) Endring av navn på foreningen
Posebyen Velforening m.fl. har bedt om at Foreningen Posebyen endrer navn for å unngå
navneforveksling med Velforeningen. Navneendring er en vedtektsendring.
Forslag: Forslag til nytt navn sendes styret innen 30. september for behandling på årsmøte i
oktober.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

e) Innmelding i Frivillighetsregisteret
Foreningen ser ut til å fylle kravene for å motta Grasrotandel {utbetales 1/1, 1/5 og 1/9} og

eventuelt også Momskompensasjon {frist 1/9} fra Norsk Tipping.
Forslag: Styret melder Foreningen inn i Frivillighetsregisteret og søker om godkjenning som
grasrotmottaker, samt hvis mulig også om momskompensasjon.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

SakS
Handlingsplan 2016
Styrets operative handlingsplan for 2015 og 2016 {ajour per 15. august 2016} var sendt ut på

forhånd.
Vedtak: Handlingsplanen for 2016 godkjennes.

Sak9
Valg ,
Det sittende styret bestående av Terje With Andersen og Brit Hauge ønsket å trekke seg.
Forslag lagt frem i møte: Det velges et interimstyre på 5~7 personer som om nødvendig skal
fungere frem til ordinært årsmøte på nyåret 2017. Konstituerer seg selv. Interimstyret får mandat

til å utnevne medlemmer til tillitsverv etter behov.



•

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Følgende interimstyre ble oppnevnt:
Øystein Brastad Larsen
Jarle Thorkildsen
Hans Petter Offerdahl
Ståle Selmer-Olsen
Bente Pauline Buverud

I tillegg fikk styret mandat til å oppnevne følgende personer til medlemmer eller varamedlemmer
av interimstyret:
Belinda Bjerke
Marita Skoglund
Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet takker det avgående styret for innsatsen og resultatene som har blitt oppnådd.

Sak 10
Eventuelt.
Jarle Thorkildsen orienterte om status for arbeidet i konseptutviklingsgruppa, dialogen med
interessenter og dialogen med kommunen (Kulturetaten) mht fremtidig utvikling og organisering
av QS-prosjektet og Foreningen.
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Per Birkeland Kjell Iglebæk
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