
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAMLEBYEN BEBOERFORENING 
25.04.2018 KL 18:00 I OSLO HOSPITAL, FESTSALEN, EKEBERGVEIEN 1A 

 
Gamlebyen Beboerforening, org.nr 980 572 560  er en forening som skal arbeide for å verne og 
fremme beboernes interesser i området, med særlig vekt på følgende oppgaver: 

a. Å arbeide for bedring av bomiljøet, slik som reduksjon av trafikk og støy, opparbeidelse av 

utearealer, støtte et variert forretnings- og servicetilbud. 

b. Å støtte og øke beboernes innflytelse over avgjørelser som har direkte betydning for 

deres boligsituasjon og bomiljø. 

c. Å støtte andre foreninger som har felles interesser med beboerforeningen. 

 
 
Sak 1  Orientering om styrets arbeid i inneværende periode 

 
 
Styret har inneværende periode bestått av: 

Andreas Drevland, styreleder 
Lena Kopf, styremedlem 
Dan-Børge Pedersen, styremedlem 
Mads Wam Schneider, styremedlem  
Thomas Backofen, styremedlem 
Håvve Fjell, varamedlem 
Gerd Bånerud. Varamedlem 
Øyvind Dahl, varamedlem 

 
 
 
Medlemmer 
 
Medlemsmassen består av 27 boligselskap og 65 personlige medlemmer som aktive og 
betalende medlemmer, med interesse for sitt bomiljø og nærområde.  

 
 
ÅRSBERETNING GAMLEBYEN BEBOERFORENING vår 2017- vår 2018 
 
Styret har hatt åtte ordinære styremøter i perioden mellom årsmøtene. Vi har også videreført 
arbeidet med Gamlebyposten, som har kommet med to utgaver i perioden. Gamlebyposten 
distribueres gratis gjennom skolen, og gjennom kafeer og butikker i nærområdet.  
 
I september arrangerte vi et folkemøte på Saxegården etter å ha fornemma sterk misnøye mot 
de foreslåtte utbyggingsplanene i Schweigaardsgate 35-51. Møtet var svært godt besøkt, og Are 
Eriksen fra Elveforum innleda om deres alternative ønsker for området. Møtedeltakerne danna 
en gruppe som skulle jobbe videre med saken, og protestskriv blei sendt til rette vedkommende. 
 
Høsten 2017 sto varsla Kultur I Gamle Oslo (KIGO) at de måtte ha større tilskudd eller gi opp 
drifta. Beboerforeninga støtta KIGO i denne saken ved å spre underskriftskampanjen foreldre på 
Gamlebyen skole satt i gang. Mobiliseringa virka, og KIGOs arbeid kan videreføres. 
 
I desember spanderte GBF et juletre på den nye lekeplassen ved skateparken. Det blei tent etter 
alle kunstens regler 3. desember, med barnekor og nisser og det hele. Tradisjonen tro støtta vi 
også opp om julebelysninga på Harald Hardrådes plass. 



 
Gamlebyen Beboerforening har ellers pleid kontakt med Grønland Beboerforening gjennom året, 
og har stilt med signatur på opprop de har gjort mht. til planene for det s.k. områdeløftet i 
bydelen.  
 
Beboerforeninga har utover dette støtta opp om ulike lokale initiativ og arrangement gjennom 
sosiale medier. 
 
Vi ser ellers at lokalene våre i Saxegården er populære for møtevirksomhet for sameier og gårder 
som er medlem hos oss. I tillegg holder Oslo Hagecrew hus i lokalene, et prosjekt vi støtter opp 
om gjennom en hyggelig leieavtale. 
 
Alt i alt er styret fornøyd med aktivitetsnivået, men ser sjølsagt at det er stort rom for økt 
aktivitet. Det skjer ting rundt oss i forrykende tempo, og vi er en bydel full av engasjerte folk. 
Styret håper at Gamlebyen Beboerforening neste år kan bidra til å fasilitere at flere gode krefter 
griper fatt i lokale saker og å fungere samlende for de ulike initiativene. 
 
Regnskapsansvarlig Thor Laskemoen takka for seg etter mange års tro tjeneste. Styret har per 
1.1.2018 ingen regnskapsansvarlig og forsøker etter beste evne å holde styr på ting på tross av 
dette.  

 
Oslo, 16.04 2018 

 
   Andreas Drevland, styreleder  /s/                                                          

 
Lena Kopf, styremedlem  /s/ Dan -Børge Pedersen, styremedlem  /s/   
 
Mads Wam Schneider, styremedlem /s/  Thomas Backofen, styremedlem /s/   
 
 
 
 
Sak 2 Regnskap 2017 
  

Årsregnskapet viste pr 31.12.2017 et driftsresultat på:    kr   8.244,50 
 Som fordeles slik 
 Inntekter 2017:            kr 56.301,50 
 Utgifter   2017:          kr 48.057,00 
 
Styret mener på bakgrunn av ovennevnte at videre drift er tilstede. 
   
Årets overskudd, kr 7.717,80 foreslås overført foreningens egenkapital.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3 Budsjett 2018 
 
Forestående og foreslåtte tiltak: 
 
Gamlebyen Beboerforening fortsetter å støtte opp om lokale initiativ som harmonerer med 
foreningas formål, i den skala som anses økonomisk forsvarlig. Vi vil også søke å rekruttere flere 
betalende  medlemmer.   

 
Oslo, 16.04 2018  
 

   Andreas Drevland, styreleder  /s/                                                          
 

Lena Kopf, styremedlem  /s/ Dan -Børge Pedersen, styremedlem  /s/   
 
Mads Wam Schneider, styremedlem /s/  Thomas Backofen, styremedlem /s/ 
 
 
Sak 4 Forslag fra Styret 
 
Øremerkede midler benevnt «Tunellkonto» innlemmes i fri egenkapital og benyttes til beste for 
Gamlebyens beboere.  
  
Styret har ikke mottatt forslag til styrekandidater eller andre forslag fra medlemmer pr 16.04 
 
 
Sak 5 Valg 
 
Innstilling fremlegges/behandles i møtet. Benkeforslag forutsetter aksept fra kandidaten..   
 
 
 

Medlemskap kan tegnes i møtet og ved henvendelse til styret. 
Boligselskap/næring kr 900,-.  Personlige medlemmer kr 200,-. Vipps 78767 til konto 

1607..56.43210 
    
____________________  Klipp ______________________________________ 
 
Gamlebyen Beboerforening                                     Medlemsregistering/fullmakt:  
 
Undertegnede, (for boligselskapet) ………………………………….. gir med dette 
 
........................................................................................  
(trykte bokstaver) 
 
fullmakt til å stemme på boligselskapets vegne i årsmøtet som avholdes 25.04.2018.  
 
Oslo, den ........  /  ........ 2018 
 
...........................................................   ...................................................... 
     Navn (trykte bokstaver)                Underskrift 
 
 


