
Årsmøte Mogreina Grendeutvalg 23.03.23  
1 

 

 

SAKSPAPIRER 

ÅRSMØTE MOGREINA GRENDEUTVALG 
(VISITMOGREINA) 

 

Torsdag 23. mars 2022 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 2022 
 
4: Godkjenning av regnskap 2022 
 
5: Behandle innkomne forslag (ingen innkomne registrert) 
  
6: Vedta handlingsplan 2023-2027 
 
7: Vedta budsjett 2023 
 
8: Valg: 

8.1: Styret 
8.2: Revisor 
8.3: Valgkomité 
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3: Styrets årsberetning 2022 
 
Mogreina Grendeutvalg – styrets beretning 2022 
 
Styrets sammensetning og virke 
Styret i Mogreina Grendeutvalg har i 2022 bestått av følgende: 

• Tom Rosenvinge, Leder 

• May-Helen Lundberg, Nestleder 

• Anne Kathrine Flottorp Sæbu, sekretær 

• Kjetil Prestbakmo, kasserer 

• Marianne Dahle, styremedlem 

• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem 

• Siri Jensen, styremedlem 

• Yvonne Lauritzen Finanger, styremedlem 
 
Styret har avholdt syv styremøter. I tillegg har styret behandlet saker ved behov.   
 
Oppfølging av handlingsplan 
Årsmøtet har gitt styret i oppgave å fortsette arbeidet med vedtatt handlingsplan bestående av fem 
punkter (se www.visitmogreina.no for utdypende informasjon). 
 
1. Mogreina som lokalsamfunn 
MGU har vært på befaring med beboer og varaordfører angående utnyttelse av eksisterende tomter 
som ligger delvis innenfor eksisterende strandsone tilhørende Risa. 
 
Etter å ha observert at Rise bru har vært inngjerdet over tid, tok MGU kontakt med grunneier. MGU 
har også avholdt møte med kommunen for å se på alternative løsninger for rehabilitering av broen. 
 
Det har vært avholdt møter med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Rødt 
der vi har diskutert status for Mogreina, samt presentert forslag til partiprogram for 2023. MGU vil 
fortsette arbeidet med resterende partier i 2023. 
 
2. Fortsatt læringsmiljø 
Mogreina Grendeutvalg er representert med to representanter fra FAU Mogreina skole, hvorav en 
som også sitter som leder i Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen. Samarbeidet med skole og 
FAU oppfattes som godt. 
 
Det har vært avholdt en befaring med skolen for å få en bedre innsikt i hvordan skolen kan 
oppgraderes. Skolen har etter MGUs vurdering et omfattende behov for rehabilitering av 
bygningsmasse. I tillegg mangler skolen forskjellig utstyr som bør være fast inventar i et 
undervisningsmiljø i 2022. 
 
3. Sundt og levende oppvekstmiljø 
Gjennom året har MGU vært i kontakt med politikere for å sikre fremdrift i prosjektering av 
idrettshall i Mogreina. I et referansegruppemøte i oktober ble kommunens planer for ny idrettshall 
lagt frem. Disse samsvarte på ingen måte med skolens, FAUs, eller MGUs forståelse for de politiske 
vedtak som ble gjort i 2022. MGU avholdt flere møter med de politiske partiene, og det var derfor 
svært gledelig at først formannskap, og deretter kommunestyret, bevilget 120 millioner til hall, noe 
som medfører at en fullverdig idrettshall kan stå ferdig i Mogreina i 2026.  
 
 

http://www.visitmogreina.no/
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4: Et godt sted å bo 
Mogreinamarsjen ble arrangert for 32.gang og samlet ca 200 deltakere. Også i år stilte en rekke lag 
og foreninger opp med forskjellige aktivitetstilbud. Men mest stas var nok besøket fra Politiet og 
muligheten til å prøvesitte en ekte politibil. 
 
MGU har også vært delarrangør av Mogreina menighetsråds Vinteraktivitetsdag i februar.  
 
 
5: Forholdet til OSL 
Det har vært avholdt ett møte med OSL der grendeutvalget presenterte forslag til et nytt 
naboprogram for OSL. Dialogen oppleves som god, og det er planlagt flere møter i 2023.  
 
 
Andre aktiviteter i tillegg til handlingsplan 
 
Årets Mogreining 
Prisen «Årets Mogreining» ble delt ut for fjerde gang. I år gikk prisen til Tore Nordmyren som helt 
siden han flyttet til Mogreina for 16 år siden har engasjert seg i frivillig arbeid. Julegranen i 
skolegården på Mogreina er et svært synlig symbol på hans engasjement for greina. 
 
Tilskudd til nærmiljøtiltak – «Grendepotten» 
Grendeutvalget fikk tildelt kr 37.100 fra kommunen til fordeling i Mogreina skolekrets. I 2022 ble 
midlene fordelt på følgende:  
• Mogreina skolekorps: 14.000 kr til instrumenter 
• Mogreina Menighetsråd: 7500 kr til Vinterfestivalen 5. februar 2023 
• Mogreina idrettslag: 9000 kr til innkjøp utstyr til skøytebanen som kan brukes av alle. 
• Mogreina Grendeutvalg: 5000 kr til Mogreinamarsjen 2022.  
 
Resterende 1600 kr går til administrasjon av ordningen i henhold til reglene for tildeling. 
 
Økonomi 
Resultatregnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 37.815 mot et budsjettert underskudd på kr 
77.747. Den store differansen skyldes først og fremst økte finansinntekter i kombinasjon med 
forsinket utbetaling av grendepotten og en utestående fordring til Romm AS tilknyttet flytting av 
kabelanlegget fra Norrønatomten i 2020. 
 
Styret har ført regnskapet etter et forsiktighetsprinsipp, og anser økonomien og forutsetningene for 
videre drift for svært god. 
 
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. Vi takker også alle lokale bedrifter som har bidratt med premier og 
utstyr tilknyttet våre aktiviteter. Videre vil styret rette stor takk til alle som heier på oss og Mogreina, 
og 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, 14.03.2023 
 
For styret: 
Tom Rosenvinge, Leder (sign.)   May Helen Hansen Lundberg, Nestleder (sign.) 
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Anne-Katrine Flottorp Sæbu, Sekretær (sign.) Kjetil Prestbakmo, Kasserer (sign.) 
 

Siri Jensen, Styremedlem (sign.)   Marianne Dahle, Styremedlem (sign.) 
 

Stein Ove Gudmundsrud, Styremedlem (sign.) Yvonne Lauritzen Finanger (sign.) 
 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning.  
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4: Godkjenning av regnskap 2022 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap for 2022  
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5: Innkomne forslag 

Det er ikke registrert innkomne forslag. 
 
 
 

6: Vedta handlingsplan 
 
Styret viser til vedlegg 1.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar ny handlingsplan for 2023-2027. 
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7: Vedta budsjett 2023 
 
Inntekter 
Mogreinamarsjen     6 000  Startkontingent (120x50) 
Salg effekter    10 000   T-skjorter, strikkepakker, etc 
Tilskudd nærmiljøtiltak    37 000   Grendepotten fra Ullensaker kommune 
Grasrotandel       6 000   Norsk Tipping 
Norrønafondet      60 000   Renteinntekter Aurskog sparebank/DNB 

Sum inntekter                119 000   
   
Utgifter   
Mogreinamarsjen    15 000   Rekvisita, økt aktivitetstilbud 
Nærmiljøtiltak 2022   21 500  Grendepotten Ullensaker kommune 2022 
Nærmiljøtiltak 2023    33 000   Grendepotten Ullensaker kommune 2023 
Arrangement/aktivitet    10 000   Vinteraktivitetsdag, sommerarrangement 
Rise bru – utvikling av kulturminne 50 000  Midler fra Norrønafondet ihht vedtak 
Kostnader til årsmøtet      1 000   Bevertning 
Promotering av Mogreina     5 000   Annonser sosiale medier, arrangement 
Kjøp av effekter   15 000  T-skjorter 
Utgifter - salg av Norrøna   40 000   Romm AS - flytting av installasjon 
Gebyr / Rekvisita     7 000   Webhotell, gaver, bank, osv 
Sum utgifter                197 500   
 

RESULTAT               - 78 000   

   
Grendeutvalget har over de siste to årene opparbeidet seg en solid økonomi. Grendeutvalget mener 
derfor at det i 2023 med fordel kan benyttes mer midler enn estimerte inntekter all den tid midlene 
går til å oppfylle vedtatte handlingsplan. 
 
Underskuddet på 78.000 fordeles i all hovedsak på:  

• Utestående fordring tilknyttet salg av Norrøna i 2020 på kr 40 000 ihht tidligere 
årsmøtevedtak. 

• Forsinket utbetaling av midler til nærmiljøtiltak 2022 på kr 21 500 (utbetalt i januar 2023). 

• Kjøp av effekter som vil bli inntektsført også etter 2023. 

• Midler til å øke aktivitetstilbudet. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner fremlagte budsjett. 
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8: Valg 
 

8.1 Valg av Styre 
Nestleder, kasserer og ett styremedlem ønsker ikke gjenvalg. Det innstilles på et styre bestående av 
syv personer. Styret velges for ett år. 
 
Til styret i Mogreina Grendeutvalg foreslås følgende: 

• Tom Rosenvinge, Leder (gjenvalg) 

• Are Møller Poulsen, nestleder (ny) 

• Anne-Katrine Flottorp Sæbu, sekretær (gjenvalg) 

• Tone Elstad, Kasserer (ny) 

• Stein Ove Gudmundsrud, styremedlem (gjenvalg) 

• Siri Jensen, styremedlem (gjenvalg) 

• Kim Kofstad, styremedlem (gjenvalg) 
 
 

Forslag: 
Årsmøtet velger foreslåtte kandidater til Mogreina Grendeutvalg 
 
 
 

8.2 Valg av Valgkomité 
Ett medlem ønsket ikke gjenvalg da vedkommende innstilles til styret. Valgkomiteen velges for ett år. 
 
Til valgkomiteen i Mogreina Grendeutvalg foreslås følgende: 

 

• Remy Skogstrand, leder (ny) 

• Silje Lillevik Eriksen, verv i Mogreina FAU (gjenvalg) 

• Madelen Jørgensen, verv i Mogreina FAU (gjenvalg) 
 
 

Forslag: 
Årsmøtet velger foreslåtte kandidater til valgkomiteen 
 
 
 

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

• Irene Furulund 

• Vidar Lønn 
 
 

Forslag: 
Årsmøtet velger foreslåtte revisorer 
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Vedlegg 1: Handlingsplan 2023-2027 
Handlingsplanen danner grunnlag for grendeutvalgets langsiktige arbeid, og vedtas av årsmøtet. For 
perioden 2023-2027  
 
1: Mogreina som lokalsamfunn  
Kommunalpolitikerne må fortsette å prioritere Mogreina som lokalsamfunn.  
 
Mogreina som lokalsamfunn skal utvikles. Det innebærer å se på alternative tomter for nye boliger, 
samt å tilrettelegge for at eksisterende boligtomter kan videreutvikles. 
 
Arbeidsplassene i Mogreina er i stor grad knyttet til forsvaret, kommunale virksomheter og industri. 
For at Mogreina skal utvikle seg som lokalsamfunn, trenger greina en mer variert næringsvirksomhet. 
Det må derfor tilrettelegges for at ulike næringsinteresser får etablere seg. 
 
For å styrke lokalsamfunnet må innbyggerne oppleve tilhørighet, samhold og eierskap til egen grein. 
En viktig faktor vil være et nærmiljøsenter som kan anlegges i den nye idrettshallen. Et 
nærmiljøsenter skal være et sted store og små kan henge og oppleve sosialt samvær på fritiden.  
 
Mogreina strekker seg over et sort geografisk område. Et tilfredsstillende gang- og sykkelveinett er 
avgjørende for at barn og unge skal kunne komme seg trygt fram i greina. Ny gang- og sykkelvei må 
derfor etableres mellom Risebru og Østli. Da strekningen er en fylkeskommunal vei, må kommunen 
prioritere, og utøve press, overfor fylkeskommunen. 
 
2: Bedre lærings- og arbeidsmiljø på skolen  
Skolen er Mogreinas samlingspunkt. En oppgradering av bygningsmassen må på plass for å skape et 
tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø. Likeledes må skolen utstyres med se samme hjelpemidlene 
som i kommunens andre skoler. 
 
3: Et godt sted å bo 
Et lokalsamfunn trenger å synliggjøre sin historie. Rise bru er et viktig kulturhistorisk landemerke i 
Ullensaker. Det må iverksettes tiltak som sikrer brua og bruas historiske betydning for fremtidige 
generasjoner. 
 
For å styrke samholdet skal det arrangeres aktiviteter som samler greina på tvers av generasjoner. 
Mogreinamarsjen har blitt en tradisjon, og skal forsterkes med andre arrangementer.  
 
Mogreina skal synliggjøres som et godt sted å bo med gode tilbud til alle i bygda. Gjennom positiv 
omtale i media og på sosiale medier skal Mogreina ikke bare bestå, men utvikles til å bli et attraktivt 
sted å etablere seg, vokse opp og bli gammel. 
 
4: 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. MGU skal jobbe aktivt for at OSL hensyntar 
lokalsamfunnene i sitt daglige virke. 
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Vedlegg 2 

 
Vedtekter for Mogreina Grendeutvalg 
 
Vedtatt av Årsmøtet 2019, revidert av Årsmøtet 2021 
 
§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 
mars. 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 mars 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. 
 
## 


