Referat
Årsmøte i Miljøagentene i Akershus 2016
Tid: Lørdag 12. mars 2016
Sted: Holocaustsenteret i Oslo

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Ane Marte Rognskog ble valgt til møteleder.
Hanna Hågensen Aasen ble valgt til referent.
Agnes Lægreid, Karoline Wiken og Natalie Ekroll ble valgt til protokollunderskrivere.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten merknader.
Sak 3. Referat fra årsmøtet 2015
Referatet fra årsmøtet 2015 ble godkjent uten merknader

Sak 4. Årsmelding for 2015
Ane Marte Rognskog gikk gjennom årsmeldingen for 2015, og snakket om noen av de viktigste
aktivitetene i Oslo og Akershus gjennom året.
Disse aktivitetene ble nevnt: Landsmøtet, bilder med Teila, juleverksted, hilsningstaler og
appeller, mediaaktivitet, familieskidag, Eidsvoll – snømenn og barnas klimapanel, møtte
politikere og stilte krav sammen med snømenn, Earth Hour, batterijakten, startet et nytt lokallag i
Oslo (Oslo sør), strandryddedagen, fisketur, mini-øya, miljøfestivalen, Verdens Kuleste Dag,
solenergidag, beintøft og klimatog.
Det ble opplyst om at nåværende medlemstall for fylkene er:
Oslo: 736
Akershus: 655
Årsmeldingen ble godkjent.
Sak 5. Regnskap 2015
Ane Marte Rognskog la frem regnskapet for 2015.
Regnskapet ble godkjent uten endringer.
Sak 6. Lokallagsregler for Miljøagentene i Oslo og Akershus
Ane Marte Rognskog går gjennom møtereglene.
Forslag: Lokallagene i Oslo og Akershus skal være og hete fylkeslag.
Forslaget er vedtatt.
Forslaget til lokallagsregler for Miljøagentene Oslo og Akershus er godkjent med vedtatte
endringer.

Sak 7. Årsplan for 2016
Årsplanen ble gjennomgått. I tillegg ble det myldret på andre aktiviteter som kan gjennomføres.
Innkomne forslag var:
Earth Hour
Finne ut om statsministeren skrur av strømmen
Arrangere egen strandryddedag
Dag der man skal bruke så lite strøm som mulig
Dag der man bruker minst forurensede ting
Miljøfestivalen
Lage uglekasser/flaggermuskasser/ekornkasser
Stå på stand på nye arrangementer
Konkurranse om å verve flest mulig medlemmer mellom Oslo og Akershus.
Søppelplukkedag
Protestere foran Stortinget for ulike saker
Smartpant
Grønn festival
Annonser i aviser
Samle gamle aviser som man kan lese
Skriv til aftenposten junior
Ta på redningsvest og hoppe ut i vannet (aktivitetsdag ved vannet)
Loppemarked
Kjeramikktimer
Lage leker av ting vi finner (f.eks. pil og bue)
Gjenbruksmarked
Vis frem hva som skjer med fisken på grunn av maritim forsøpling
Det er enighet om at styret og Hanna ser på pengebruk og bestemmer hvilke av forslagene man
skal utføre i året som kommer.
Sak 8. Budsjett for 2015
Ane Marte Rognskog la frem budsjettet for 2016.
Budsjettet ble godkjent uten endringer.
Sak 9. Valg av styre
Følgende styre ble valgt for Miljøagentene i Akershus 2016:
Karoline Wiken og Agnes Lægreid (ledere)
Maria Torgersen
Hedda Louise Djupvik
Elsa Engstad Larsen
Sekretær: Hanna Hågensen Aasen

