PRESSEMELDING
fra årsmøte i

Østmarkas Venner 2009
torsdag 26. mars 2009

Steinar Saghaug gjenvalgt som leder av Østmarkas Venner for det 12. året.
på foreningens årsmøte torsdag 26. mars 2009 på Skullerudstua.
Årsmøtet var meget godt besøkt med 100 medlemmer til stede!
Etter enstemmige valg har styret i Østmarkas Venner følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Steinar Saghaug, Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo
Johan Ellingsen, Haugstein gård, 1911 Flateby
Inger Tangen, Fjellvn 1c, 1470 Lørenskog
Stian Dahl, Møllesvingen 14, 2006 Løvenstad
Nina H. Skramstad, Ole Moes vei 30, 1165 Oslo
Øivind Pettersen, Bakkerudveien 4D, 1163 Oslo
Solveig Dalene, Ulvefaret 20, 2014 Blystadlia
Christine Fleissner Sundin, Hogstv.22 E, 2006 Løvenstad - ny
Arild Rambøl, Per Oppegaardsvei 23, 2006 Løvenstad - ny

Leder skogutvalget

Oddvar Rolstad, Glitrevn.6, 0686 Oslo

Sekretær
Regnskap
Web-ansvarlig
Redaktør

Monica Hoel, Ole Messeltsvei 110, 0676 Oslo
Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski
Jan Saghaug, Myrlia 84, 1481 Hagan
Helga Gunnarsdottir, Stallerudveien 29, 0693 Oslo

Østmarkas Venner blir stadig en sterkere organisasjon og hadde ved årsskiftet
2008/09 3.615 medlemmer, hvorav 133 organisasjoner og borettslag. Et godt
vervearbeid resulterte i en økning på 247 medlemmer i forhold til året før etter at 121
er strøket p.g.a. bortgang eller andre årsaker.
Årsmøtet sluttet seg med overveldende flertall til et benkeforslag om å øke
medlemskontingenten fra og med 2010 for personlige medlemmer fra kr 130 til kr 150
og for organisasjoner fra kr 260 til kr 300.
Årsmøte uttrykte stor tilfredshet med styrets arbeid!
Østmarkas Venner vil i 2009 ha hovedfokus på:
Foreningen står samlet bak alle hovedtrekk i den framlagte Markalov og vil fortsette
arbeidet sammen med de øvrige friluftsorganisasjonene for at Stortinget vedtar den så
snart som mulig.
ØV vil holde trykket oppe for å sikre allmennhetens rettmessige atkomst til Østmarka
bl.a. gjennom Ekebergdalen i Enebakk og der hvor grunneiere hindrer dette.
ØV vil fortsatt ha oppmerksomhet på utbyggingstruede områder i randsonen til marka.
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Foreningen vil fortsette arbeidet for å spre kunnskap om Østmarkas mange og
enestående naturverdier og dens rike kulturhistorie bl.a. ved å satse enda mer på
medlemsbladet og i tillegg nettbasert informasjon.
ØV har som hovedformål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens
og kommende generasjoner og at flest mulig bruker den på en bærekraftig måte.

Etter årsmøtet var turen kommet til Sandbakken-vert Even Saugstad
fortalte og viste bilder fra markastua som i år feirer sitt 50årsjubileum – og fra denne delen av Østmarka.
Kontaktperson Østmarkas Venner:
Steinar Saghaug, leder
Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo
mobil: 913 72 242
e-post: steinar@saghaug.no
Besøk våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no
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