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Protokoll  
Årsmøtet i Foreningen Posebyen 2018 

Annonsering: På hjemmeside1 og FB2 og via epost. 
Tid:   Torsdag 4. oktober 2018 kl. 18.00-20.30 
Sted:    Kvartal FEM (Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 

81, 83 og 85), Kristiansand. 
 

Agenda: 

1. Orientering om status og planer til nye og gamle medlemmer 

2. Årsmøtet iht vedtektene3 

3. Diskusjon og idédugnad, bli bedre kjent 

 

 

Orientering: 

Det har skjedd mye spennende siden siste årsmøte som var 14. juni 2017, ikke minst har Foreningen 

Posebyen nå overtatt ansvaret for å forvalte de 4 eiendommene i Posebyen som utgjør Kvartal FEM 

(Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 81, 83 og 85). Foreningen er i full gang med rehabilitering 

og planlegging av hvordan bygge om iht visjonen bak Bystyrevedtaket den 1. mars 2017. Vedtaket 

ga Foreningen ansvaret med å forvalte disse 4 eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og 

offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter. Det ble gitt en 3 års prøveperiode, samt muligheter til å 

forlenge leieavtalen i inntil 30 år. Leien er 1 kr/år for hvert bygg. Imidlertid har Foreningen påtatt 

seg et stort rehabiliteringsarbeid da tilstanden på de bevaringsverdige byggene er dårlig. 

Alle fremmøtte fikk først en omvisning i bygg og bakgård i Kvartal FEM. Deretter fortsatte møtet 

innendørs i Kronprinsens gate 57. Bente Pauline Buverud, Per Erik Zahl og Ståle Selmer-Olsen 

orienterte om status og planer, samt svarte på spørsmål og kommentarer. Mer info på: 

Webside: http://www.posebyen.com/ og https://www.kvartalfem.no/  

FB-siden Foreningen Posebyen: https://www.facebook.com/Posebyen/ 

FB-gruppe til Foreningen Posebyen: 

https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts  

 

 

 

                                                           
1
 http://www.posebyen.com/side/arsmter 

2
 https://www.facebook.com/Posebyen/ og https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts 

3
 http://www.posebyen.com/filer/2017-06-14-Reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen_og_Quartalet.pdf 

http://www.posebyen.com/
https://www.kvartalfem.no/
https://www.facebook.com/Posebyen/
https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts
https://www.facebook.com/Posebyen/
https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts
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Referat fra selve Årsmøtet 

1. Konstituering av møtet 

a. Opptelling av stemmer: 

Det var 18 stemmeberettigede til stede på møtet. Av disse var det 9 fullmakter. 

b. Valg av møteleder, referent, under-tegnere av protokoll 

Vedtak: Møteleder: Ståle Selmer-Olsen, Referent: Ståle Selmer-Olsen, Undertegne protokoll: 

Bente Pauline Buverud og Per Erik Zahl 

c. Godkjenning av at møtet ansees lovlig innkalt. 

Vedtak: Møtet ansees lovlig innkalt 

d. Godkjenning av saksliste. 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent 

 

 

2. Årsberetning 2017 

Vedtak: Foreningens Posebyens årsberetning for 20174 ble godkjent. Datterselskapet Quartalet AS’ 

årsberetning for 20175 ble tatt til etterretning. 

 

 

3. Revidert regnskap 2017 

Vedtak: Foreningen Posebyens regnskap for 20176 ble godkjent. Datterselskapet Quartalet AS’ 

regnskap for 20177 ble tatt til etterretning. 

 

 

4. Fastsettelse av medlemskontingent: 

Vedtak: Følgende satser for ordinært medlemskap i Foreningen videreføres i 2019:  

 Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr kalenderår.  

 Organisasjon/bedrift: kr 1.000 pr kalenderår.  

 

Vedtak: Tegnes medlemskap først på høsten, så er man medlem ut det følgende kalenderåret.  

 

På Årsmøtet i 2017 ble det dessuten innført en ordning med hoved medlemskap som skulle gjelde i 

2017 og 2018. Hensikten var å få reist nok aksjekapital til å kunne stifte datterselskapet Quartalet 

AS. Quartalet AS forvalter Foreningens interesser og virksomhet i Kvartal 5. Foreningens hoved 

medlemmer sammen med Foreningens styre skulle utgjøre Generalforsamlingen i Quartalet AS. For 

                                                           
4
 http://www.posebyen.com/filer/Årsberetning_2017_FP.pdf  

5
 http://www.posebyen.com/filer/Årsberetning_Quartalet_AS_2017.pdf  

6
 http://www.posebyen.com/filer/Årsregnskap_Foreningen_Posebyen_2017.pdf  

7
 http://www.posebyen.com/filer/Årsegnskap_Quartalet_AS_2017.pdf  

http://www.posebyen.com/filer/Årsberetning_2017_FP.pdf
http://www.posebyen.com/filer/Årsberetning_Quartalet_AS_2017.pdf
http://www.posebyen.com/filer/Årsregnskap_Foreningen_Posebyen_2017.pdf
http://www.posebyen.com/filer/Årsegnskap_Quartalet_AS_2017.pdf
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å bli hoved medlem måtte det betales et minimumsbeløp i kontingent og støtte i 2017 og 2018 på 

1.500 kr/år for enkeltperson/husstand/familie og 5.000 kr/år for organisasjon/bedrift. 

 

Vedtak: Ordningen med hoved medlemskap avvikles. Generalforsamlingen i Quartalet AS utgjøres 

heretter av Foreningens styre (styremedlemmer og varamedlemmer). 

 

Vedtak: Bedrifter og personer som ønsker å støtte Foreningen og dens prosjekt i Kvartal FEM utover 

ordinært medlemskap er velkomne til det. For å bli profilert på våre websider som støttebedrift med 

logo og link til egen hjemmeside, må støtten (varer, tjenester, penger) ha en minimumsverdi på:  

 Organisasjon/bedrift: kr 5.000 pr år  

 

 

5. (5 og 8) Budsjett og handlingsprogram 
Det ble gitt en orientering om gjeldende planer og styringsprinsipper, samt henvist til orienteringen 
om status og planer gitt rett før selve årsmøtet.  

 Rehabiliteringsplanen8 (overlevert kommunen i slutten av november 2017) 

 Finansieringsplanen9 (siste versjon er fra 3. juli 2018) 

 Utviklingsplanen10 (dvs prospektet fra 1. desember 2017) 

 Aktivitetsplanen («Årshjulet»)11 som viser planlagte aktiviteter i løpet av året (siste offisielle 
versjon fra 1. desember 2017) 

Gjennomføringen av planene styres til enhver tid av den finansieringen som man har klart å reise 
økonomisk. 
 
Vedtak: Styret får mandat til å revidere planer med budsjetter iht orienteringen gitt til Årsmøtet. 
Styret skal gjøre gjeldende budsjett og handlingsprogram kjent for medlemmene via hjemmesiden. 
Hvis styret eller minst 10 % av medlemmene ber om det, kan det kalles inn et ekstraordinært 
årsmøte for nærmere behandling av budsjett og handlingsprogram (se vedtektene). 
 
 
6. (6 og 7) Endringer av vedtektene 
Vedtak: Foreningen endrer navn fra Foreningen Posebyen til Posebyens Venner. 
 
Vedtak: Årsmøtet innstiller overfor Generalforsamlingen i datterselskapet at dette endrer navn fra 
Quartalet AS til Kvartal FEM AS. 
 
Forslaget til reviderte vedtekter12 ble gjennomgått. De fleste endringene skyldtes endrete navn på 
Forening og aksjeselskap. Det var dessuten ønskelig å forenkle teksten i vedtektenes første avsnitt 
til: «Posebyens Venner er en interesseforening for alle som er opptatt av bevaring og vitalisering av 
Posebyen, ”gamlebyen i Kristiansand”.» Årsmøtet ønsket så at §8 skulle stå uendret: «Ordinært 
Årsmøte holdes normalt innen 15. mars hvert år.» Samt at siste setning skulle lyde: «Saker som 
ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager før Årsmøtet. innen 1. mars.» 

                                                           
8
 http://www.posebyen.com/filer/Plan_for_å_sette_i_stand_bygningsmassen_i_Kvartal_FEM-første_versjon-draft.pdf  

9
 http://www.posebyen.com/filer/2018-07-03_Finansieringsplan_(foreløpig).pdf  

10
 https://www.kvartalfem.no/  

11
 https://www.kvartalfem.no/  

12
 http://www.posebyen.com/filer/2018-10-04-Forslag_til_reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen.pdf  

http://www.posebyen.com/filer/Plan_for_å_sette_i_stand_bygningsmassen_i_Kvartal_FEM-første_versjon-draft.pdf
http://www.posebyen.com/filer/2018-07-03_Finansieringsplan_(foreløpig).pdf
https://www.kvartalfem.no/
https://www.kvartalfem.no/
http://www.posebyen.com/filer/2018-10-04-Forslag_til_reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen.pdf
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Vedtak: Med dette ble de reviderte vedtektene13 vedtatt enstemmig. 
 
 
7. Valg  
På Årsmøtet i 2017 ble det valgt følgende styre for Foreningen: 

 Ståle Selmer-Olsen (2 år) styreleder 

 Bente Pauline Buverud (2 år) 

 Jarle Thorkildsen (2 år) (fungert som regnskapsfører) 

 Øystein Brastad Larsen (2 år) 

 Marita Skoglund (2 år)  
 
Quartalet AS ble senere stiftet med det samme styret. 
 
I januar 2018 valgte Marita Skoglund å trekke seg fra styret. Jarle Thorkildsen og Øystein Brastad 
Larsen hadde begge bedt om avløsing på Årsmøtet.  
Ståle Selmer-Olsen som (styreleder) og Bente Pauline Buverud er begge valgt for 2 år og var derfor 
ikke på valg på Årsmøtet. 
 
Følgende kandidater var foreslått og hadde sagt seg villige til å stille til valg for 2 år: 

 Erik Opsal (styremedlem) 

 Judith Mellbye (styremedlem) 

 Kristin Søndersrød Ose (styremedlem) 

 Tone Skajaa Rye (varamedlem) 
 
Vedtak: Erik Opsal, Judith Mellbye, Kristin Søndersrød Ose og Tone Skajaa Rye ble alle enstemmig 
valgt til roller som foreslått. De erstatter Jarle Thorkildsen, Øystein Brastad Larsen og Marita 
Skoglund. 
 
Styret kan ha inntil 7 styremedlemmer og 7 varamedlemmer. Det skal også være en valgkomité på 3 
medlemmer, samt regnskapsfører og eventuelt revisor. Hittil har styret fungert som valgkomite. Et 
styremedlem (Jarle Thorkildsen) har hatt ansvaret for regnskapet. 
 
Vedtak: Styret får mandat til å utnevne ytterligere tillitsvalgte (styremedlemmer, vara, valgkomite, 
regnskapsfører) innen rammene satt av vedtektene. Årsmøtet ønsket ikke at styret skulle være 
valgkomite, men at andre fikk denne oppgaven. 
 
 
9. Eventuelt.  

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

Takk for fint Årsmøte! 

 

 

                                                           
13

 http://www.posebyen.com/filer/2018-10-04-
Reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen_vedtatt_p%C3%A5_%C3%85rsm%C3%B8tet_2018.pdf  

http://www.posebyen.com/filer/2018-10-04-Reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen_vedtatt_p%C3%A5_%C3%85rsm%C3%B8tet_2018.pdf
http://www.posebyen.com/filer/2018-10-04-Reviderte_vedtekter_Foreningen_Posebyen_vedtatt_p%C3%A5_%C3%85rsm%C3%B8tet_2018.pdf



