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ÅRSMØTE MOGREINA GRENDEUTVALG 
 

Torsdag 28. februar 2020 kl. 19.00, Mogreina skole 
 
 

Dagsorden: 
1: Godkjenning av innkalling 
 
2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to stk til å underskrive protokoll 
 
3: Godkjenning av årsberetning 2019 
 
4: Godkjenning av regnskap 2019 
 
5: Behandle innkomne forslag: 
 
6: Vedta handlingsplan 2020 
 
7: Vedta budsjett 2020 
 
8: Valg: 

8.1: Styret 
8.2: Revisor 
8.3: Valgkomité 
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3: Styrets årsberetning 2020 
 
Mogreina Grendeutvalg – styrets beretning 2019 
 
Styrets sammensetning og virke 
Styret i Mogreina Grendeutvalg har i 2019 bestått av følgende: 
• Tom Rosenvinge, Leder 
• May-Helen Lundberg, Nestleder 
• Wenche Dalmo, sekretær 
• Kjetil Prestbakmo, kasserer 
• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem 
• Bjørnar Strøm, styremedlem 
• Erlend Eggum, styremedlem 
• Roger Bidtnes, styremedlem (ut august 2019) 
 
Styret har avholdt ni styremøter. I tillegg har styret behandlet saker ved behov.  
 
Sak i Formannskapet 
Grendeutvalget adresserte i februar formannskapet etter at rådmannen innstilte på at videre 
utviklingsgrep for tettstedene Mogreina og Sand gjennomføres etter en avklaring rundt tredje 
rullebane. Formannskapet valgte å endre innstillingen slik at spørsmålet om en tredje rullebane ikke 
er til hinder for videre utviklingsgrep i Mogreina. 
 
Mogreina barnehage 
I mai besøkte Grendeutvalget Mogreina Barnehages foreldremøte. Målet var å orientere om 
Mogreinas utfordringer og hva Grendeutvalget jobber med generelt, samt etablering av idrettslag 
spesielt. 
 
Etablert ambassadørkorps 
I juni etablerte Grendeutvalget et ambassadørkorps for Mogreina. Det er frivillig å ære med og det 
stilles ingen andre krav enn at man er villig til å stille opp for Mogreina ved behov. Ved årsskiftet 
teller ambassadørkorpset 29 medlemmer. 
 
Mogreina Idrettslag (MIL) 
27. august ble en merkedag for Mogreina. Etter mange års fravær kan Mogreina igjen skilte med eget 
idrettslag. Idrettslaget er en viktig grunnstein for lokalsamfunnet fordi det gir barn et aktivitetstilbud 
i lokalmiljøet. I tillegg utløser idrettslaget en rekke økonomiske støtteordninger gjennom å være 
tilknyttet norsk idrett, både på aktivitets- og anleggssiden. Per 31.12. har MIL 113 medlemmer. 
 
Grendedebatt og partiprogram 
Grendeutvalget har levert innspill til partipolitiske program, samt besvart henvendelser fra de 
politiske partiene på spørsmål tilknyttet Mogreina.  
 
I september ble det avholdt Lokalpolitisk grendedebatt med snert. Over 100 personer fikk oppleve 
ordførerkandidater fra partiene FrP, Høyre, Arbeiderpartiet (varaordførerkandidat), Venstre, SV, KrF, 
Senterpartiet og MDG som enstemmig garanterte for videre drift av skolen i kommende 
fireårsperiode. Sammen med Ullensaker Idrettsråd ble behovet for idrettsanlegg i Mogreina 
adressert med et klart flertall for at arbeidet måtte komme i gang. 
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Mogreinamarsjen 
Mogreinamarsjen har en lang tradisjon, og ble i september avholdt for 30. gang. Også i år var skolen 
start og mål. Sammen med frivillige organisasjoner fikk 265 deltakere muligheten til å gå to 
forskjellige løyper med innlagte poster. Takk til musikkorpset, Ullensaker Bygdekvinnelag og Dal IL 
BMX med flere som var sterke bidragsytere for å løfte arrangementet. 
 
Innspill til kommuneplan 
I oktober leverte Grendeutvalget innspill til kommunedelplan der følgende punkter ble besvart: 

• Innspill 8: Næringsområde Mogreina 

• Innspill 9: Bueskytterbane Mogreina 

• Innspill 10: Godsterminal Hauerseter 

• Innspill 24: OSL tredje rullebane 

• Innspill 94: Kombinert bebyggelse Hersjøen camping 

• Innspill 95: Næring Mogreina 

• Innspill 96: Offentlig og privat tjenesteyting Dal skog 
 
Innspillene kan leses i sin helhet på www.visitmogreina.no/nyheter. 
 
Årets Mogreining 
I mars etterlyste Visitmogreina kandidater til en ny pris, «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, og én kandidat utpekte seg. Vidar Larsen har kjørt skiløyper i og rundt Mogreina i 
over 20 år. I sin tid som løypekjører har han slitt ut tre snøscootere i arbeidet med å gi Mogreina 
gode skispor. 
 
I desember kunne Vidar Larsen ta imot det synlige beviset på at han er den første i rekken av «Årets 
Mogreining». 
 
Forholdet til OSL 
Grendeutvalget har en representant i organisasjonen «Nei til tredje rullebane». Arbeidet i denne 
organisasjonen har vært mindre i 2019 grunnet samferdselsdepartementets beslutning om å 
konsekvensutrede en ny rullebane. 
 
Utover dette har grendeutvalget som mål å ha en god dialog med OSL, og det har vært gjennomført 
uformelle møter. 
 
Oppfølging av handlingsplan 
Årsmøtet har gitt styret i oppgave å fortsette arbeidet med vedtatt handlingsplan. Styret mener at 
overstående aktiviteter alle bidrar til å oppfylle handlingsplanens hovedpunkter som er; Fortsatt 
læringsmiljø i Mogreina, Et levende oppvekstmiljø, Nabo til OSL, Fjerne midlertidig forbud mot 
utbygging, samt å gjøre Mogreina til et godt sted å bo. 
 
Norrøna Grendehus 
Deler av eiendommen Tussefaret 2 har blitt overdratt kommunen i anledning videreføring av gang- 
og sykkelveien i Søbakkveien. Den totale erstatningssummen var på ca 50.000, men grunnet utsatt 
påkoblingsavgift ble inntektene kun ca 5.000. 
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Norrøna Grendehus har i ikke vært utleid i 2019. I henhold til årsmøtevedtaket har Grendeutvalget 
startet prosessen med å selge eiendommen. Dispensasjonssøknad er oversendt kommunen, og et 
enstemmig formannskap ga sin tilslutning til dispensasjonen til tross for at administrasjonen hadde 
innstilt annerledes. Avinor, fylkesmannen og fylkeskommunen leverte Innsigelser eller bemerkninger 
til vedtaket. Vedtaket var i tillegg ikke tilstrekkelig til å iverksette et salg, og per 31.12 arbeider 
administrasjonen med et tilleggsvedtak. 
 
Tilskudd til nærmiljøtiltak – «Grendepotten» 
Kommunen har ikke bevilget penger til fordeling av nærmiljøtiltak i 2019. Det er avsatt et mindre 
beløp fra 2018 som formelt ikke er delt ut. 
 
Økonomi 
Resultatregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 59.199 mot et budsjettert underskudd på kr 
40.722. Forskjellen i underskuddet skyldes i hovedsak økte strømutgifter som følge av omlegging til 
automatisk måleravlesning, samt ekstrakostnader knyttet til stenging av Norrøna. Strømutgiftene er 
viderefakturert Romm som ved årsskiftet har et utestående beløp. 
 
Styret er bekymret over den økonomiske situasjonen all den tid kostnadene ved å ha Norrøna per tid 
er langt større enn inntektene. 
 
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 takke Nordic Choice Hotels, Lekia Kanutten, 
Blomsterverden, Kiwi Dal, Egon Jessheim, Fun House, Hallgruppen samt alle enkeltpersoner som 
bidro til at Mogreinamarsjen ble den festdagen vi håpet på.  
 
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. 
 
 
Mogreina, 20.02.202019 
 
For styret: 
Tom Rosenvinge, Leder (sign.)   May Helen Hansen Lundberg, Nestleder (sign.) 
 

Wenche Dalmo, Sekretær (sign.)  Kjetil Prestbakmo, Kasserer (sign.) 
 

Bjørnar Strøm, Styremedlem (sign.)   Erlend Eggum, Styremedlem (sign.) 
 

Stein Ove Gudmundsrud, Styremedlem (sign.) 
 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning.  
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4: Godkjenning av regnskap 2019 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap for 2019  
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5: Innkomne forslag 

Styret har ikke registrert innkomne forslag. 

 

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. 
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7: Vedta budsjett 2020 

Budsjett 2020  
Inntekter   Kommentar 

Norrøna - leieinntekter             2 000  Bord/stoler/annet 

Norrøna - leieinntekter Romm          10 000  Dekning av strømutgifter 

Norrøna - forsikring             2 500  Utbytte fra Gjensidige 

Mogreinamarsjen             8 500  Startkontingent/salg 

Salg effekter             7 000  t-skjorter/annet 

Nærmiljøtiltak (Grendepott)           28 600  Tildeling fra kommunen 

Grasrotandel                800  Norsk Tipping 

Renter                  50  Bank 

Sum inntekter          59 450   

   

Utgifter     

Mogreinamarsjen             4 000  Rekvisita 

Nærmiljøtiltak (Grendepott)           20 000  Utbetaling "Grendepott" 

Promotering av Mogreina             1 000  Annonser/sosiale medier 

Norrøna - Forsikring           18 000  Byggforsikring 

Norrøna - kommunale avgifter             5 000   
Norrøna - strøm           10 000   
Norrøna - andre utgifter             2 000  Diverse 

Norrøna - brøyting             3 000   
Gebyr / Rekvisita             2 000   
Sum utgifter           65 000   

   

RESULTAT -    5 550   

   

- Budsjettet tar ikke høyde for inntekter/kostnader ved et eventuelt salg av Norrøna 

- Ved et tidlig salg vil deler av forsikringskostnadene bli tilbakebetalt. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner fremlagte budsjett.  
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8: Valg 
 

8.1 Valg av Styre 
 
Til styret i Mogreina Grendeutvalg 2020 foreslås følgende: 

• Tom Rosenvinge, Leder 

• May Helen Lundberg, nestleder 

• Anne-Katrine Flottorp Sæbu, sekretær (ny) 

• Kjetil Prestbakmo, Kasserer 

• Marianne Dahle, styremedlem (ny) 

• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem 

• Bjørnar Strøm, styremedlem 
 
Ett styremedlem har trukket seg i løpet av året. To styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. I henhold 
til vedtektene innstilles det på et styre bestående av sju personer. Styret velges for ett år. 
 

Forslag: 
Årsmøtet godkjenner foreslåtte kandidater til styret i Mogreina Grendeutvalg 
 
 

8.2 Valg av Valgkomité 
 
Til valgkomiteen i Mogreina Grendeutvalg foreslås følgende: 

• Wenche Dalmo, leder (ny) – verv i Mogreina Idrettslag 

• Per Thomassen, medlem (ny) – verv i Mogreina Menighetsråd 

• June-Cathrine Berge, medlem (ny) – verv i Mogreina skoles musikkorps 
 
To medlemmer ønsker ikke gjenvalg. På oppfordring fra styret har ett medlem sagt seg villig til å tre 
ut av valgkomiteen og inn i styret. Valgkomiteen velges for ett år. 
 

Forslag: 
Årsmøtet godkjenner foreslåtte kandidater til valgkomiteen 
 
 

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

Forslag: 
Årsmøtet godkjenner foreslått revisor 
 
 
### 
 
  



Årsmøte Mogreina Grendeutvalg 27.02.20  
10 

 

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 


