
 
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FROGN KULTURRÅD 
TIRSDAG 14.03.I SMIA FLERBRUKSHUS 

 

Det var 26 medlemmer tilstede, hvorav 3 som ikke hadde stemmerett.  Det kom også inn 6 
fullmakter, så totalt var det 29 stemmer som kunne avgis.    

Følgende 18 lag/foreninger var representert med deltagere på møtet:   

• Avistegner Huset 
• Beatleskoret i Drøbak  
• Drøbak Kantori 
• Drøbak Kunstforening 
• Drøbak Mannskor 
• Drøbak Musikkorps 
• Drøbak Studiescene 
• Drøbak VInklubb 
• Drøbak-Frogn skolekorps 
• Follo Museums venner 
• Frogn Bygdekvinnelag 
• Frogn Historielag 
• Nesodden/Frogn Kammerkor 
• Frogn U3A 
• Jorunn og De 
• Oscarsborgs Festnings venner 
• Sans Egal 
• Venneforeningen for Avistegnernes Hus 

Følgende lag/foreninger hadde levert inn fullmakter: 

• Dr. Øbak (2 stk) 
• Beatleskoret (1 stk) 
• Sans Egal (1 stk)  
• Venneforeningen For Avistegnernes Hus (1 stk)  
• Drøbak Vinklubb (1 stk)  

    Styreleder Gunnar Bjerknes-Haugen ønsket velkommen. 

 

 

http://frognkulturrad.org/


Dagsorden for årsmøtet: 

1. Konstituering. 

1.1 Representantenes fullmakter ble godkjent. 
1.2 Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. 
1.3 Cathrine W. Langlie ble valgt til ordstyrer og Tove Strand og Laila Mathiesen ble 
valgt til referenter 
1.4 Hilde Herberg og Henrik Mathiesen ble valgt til å undertegne protokollen. 
 

2. Behandling av eventuelle innsigelser vedrørende medlemmer godkjent av styret i 
perioden: 

Et medlemslag har meldt seg ut – Frogndansen 
To nye medlemslag: Venneforeningen Avistegnernes hus og Drøbak Havneblues. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til de nye medlemmene  

3. Årsmelding: 

Årsmelding opplest av Cathrine W. Langlie.  Den ble godkjent med følgende endring: 
Valgkomite medlem Mette Lise Engh er medlem av Sans Egal, Ikke Drøbak Mannskor. 

4.Regnskap: 

Regnskap ble lest opp av ekstern kasserer Øyvind Solli. Rettelse av navn i regnskapet 
Barn er Barn til Sven Sørensen og Kristoffer Grude. 

John Vedde leste revisjonsberetningen.  Årsmøte godkjente regnskapet. 

5. Innkomne forslag: 

Vedtekter: Styrets forslag til nye vedtekter ble gjennomgått av Frøydis Ulvin. Mette 
Høiland fra Drøbak Kunstforening fremmet et forslag om at det under punkt 2 
Medlemskap skulle stå: «Frogn Kulturråd er åpen for alle frivillige kulturorganisasjoner i 
Frogn». Forslaget om å sette inn ordet frivillig falt med 15 mot 14 stemmer. 
De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt 

Statutter for hedersprisen: De nye statuttene ble enstemmig vedtatt 

Statutter for støttefondet: De nye statuttene og vedtektene ble vedtatt med følgende 
endring: Søknadsfrist endres fra 1. oktober til 1.september. Årsmøtet ønsker at styret 
arbeide videre med utformingen av teksten da det kan virke noe uklart hvilke midler som 
ligger til grunn for støttefondet.  

6. Valg .  

Valgkomiteen innstilling ble lest opp av komiteens leder Solveig Krogsrud.   

Styret i Frogn Kulturråd : 

Leder  Cathrine Wollbråten Langlie (Drøbak Studiescene) ny, på valg i 2018 
Styremedlem  Gunnar Bjerknes-Haugen (Nesodden/Frogn Kammerkor) ny, på valg i 2019 
Styremedlem  Frøydis Ulvin (Beatleskoret i Drøbak) ny, på valg i 2019 



Styremedlem  Tove Strand (Drøbak Kantori) på valg i 2018   
Styremedlem  Laila Mathiesen (Frogn Historielag) på valg i 2018 
Varamedlem   Inger Elisabeth Michaelsen (Seniorsenters venner) ny, på valg i 2018 
Varamedlem       Arne Bugge (Drøbak Mannskor) ny, på valg i 2018  
Ekstern kasserer Øyvind Solli (Drøbak Studiescene) gjenvalgt for 1 år 
Revisor  John Vedde (Drøbak Studiescene) gjenvalg, på valg i 2018 

Årsmøtet presiserte at medlemmer av valgkomiteen ifølge vedtektene skal velges for 2 år. 
Ikke 3 år som har vært tidligere praksis. Valgkomiteen oppnevnes av årsmøtet og 
konstituerer seg selv.  

Valgkomiteen:  
Ståle Johnsen (Drøbak Mannskor) -gjenvalgt, på valg i 2019 
Mette Lise Engh (Sans Egal) – på valg i 2018  
Torill Weiskopf (Frogn Historielag) – ny, på valg i 2019 

Nyvalgt styreleder Cathrine W.Langlie overrakte blomster til Jorunn Holter  som gikk ut 
av styret og til avtroppende styreleder Gunnar Bjerknes-Haugen. Solveig Kroksrud som 
gikk ut av valgkomiteen vil få tilsendt blomster. 

Jorunn Holter holdt avskjedstale og takket samtidig avtroppende leder av Frogn Kulturråd, 
Gunnar Bjerknes-Haugen for engasjert ledelse. 

 

7. Økonomisk ramme for kommende periode, herunder kontingent. 

Kontingenten (kr 300.-) forblir uendret.  

8. Eventuelle bindinger til styrets handlingsplan (aktiviteter osv.) 

Forslag: Innkalle til politiske drøftinger før stortingsvalget. 

 
 
 
 
Drøbak, 17.mars 2017 referenter Tove Strand, Laila Mathiesen. 
 
 
 
 
………………………..   …………………………. 
 
Henrik Mathiesen    Hilde Herberg 


