
 

 

 

Inviterer til Årsmøte 

 

Mandag 23.02.2015 kl. 18.00 

Sted: Brobekk eldresenter,  

Brobekkveien 53, 0598 Oslo 
 

Til behandling:  

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møtefunksjonærer 

3. Årsberetning 

4. Revidert regnskap (deles ut på møte) 

5. Innkomne forslag 

6. Arbeidsoppgaver 

7. Forslag til budsjett (deles ut på møte) 

8. Valg 
 
Forslag til årsmøtet må være styret i hende ved undertegnede seinest 

15.februar. 

 

Fint om du kan sette av kvelden.  

Enkel servering og kaffe/te. 

 

Med vennlig hilsen   

For Styret 

 

 

Trond Paulsen (sign)  

Leder  

Tlf 908 40 240 

 

 



 
Årsplan 2015 
 
Formiddagstreffen            Mandag 16.02 
Grefsenveien 28, kl. 12:00 til ca. 14:30 
Årsmøte 2015 kl. 18:00                        Mandag 23.02 
Brobekkveien  53 (Brobekkveien eldresenteret):  
Formiddagstreffen            Mandag 16.03 
Grefsenveien 28, kl. 12:00 til ca. 14:30 
Stand i Groruddalen:                    mars/april 
Her har en muligheter for å få mer informasjon om foreningen. 
Linderud, Stovner og Grorud 
Formiddagstreffen            Mandag 20.04 
Grefsenveien 28, kl. 12:00 til ca. 14:30        Mandag 11.05 
Vårsamling/kurs aktive:                                       8. Juni 
Dette ble satt i gang første gang i 2010 og med en så god erfaring,  
at det vil være aktuelt hvert år hvor det finnes økonomiske muligheter. 
Dagstur (under bearbeiding) Strømstad - Sandefjord          30.05 /13.06 
 
Tur - Budapest                                            02-06.09 
 
Bånn gass!:                           September/Oktober                  
Gokart med fri adgang for barn og unge 5 til 26 år. (begrenset antall plasser) 
Stand i Groruddalen:                                                    September/Oktober 
Her har en muligheter for å få mer informasjon om foreningen. 
Linderud, Stovner og Grorud 
Julemiddag/avslutning                 14/21 November 
 
** Justeringer kan forekomme. ** 

 
 
 
 
Kunne du/dere tenkt dere å bidra gjennom 
GAAF sin arbeidsgruppe eller Styre. 
I dag fungerer foreningen bra da vi har mange som gjør litt. Vi trenger alltid flere med tanke 

på å sikre fremtiden. Er du/dere av dem som ønsker å bidra og hjelpe til uten forpliktelser kan 

en melde seg inn i arbeidsgruppen. Her får en spørsmål når vi har gjøremål som vi trenger 

hjelpere til. Skulle en ønske å gjøre mer og være med på å påvirke kan deltakelse i styret være 

et alternativ. Ta kontakt og ta del samtidig som vi har det sosialt og moro.  

 

 



 

           Vedlegg 1 
     

Årsberetning for året 2014 
 
 

Groruddalen Astma og Allergiforening 
Organisasjonsnummer: 984 076 398 
 
Foreningen har avholdt 8 styremøter og 5 arbeidsmøter 

1. Aktiviteter 

a) 

Holdt stand på sentrene i Groruddalen:  

 Fortsetter med informasjon på våre stand ved Linderud, Stovner og Grorud Senter. 
Kombinert med info har vi også benyttet tombola. Gevinster til dette har vært blanding  
av egne innkjøp og støtte fra bedrifter. 

 
Vi har dette året opprettet flere komiteer/arbeidsgrupper: 

Jubileumskomite bestående av 7 personer, som har startet arbeidet med jubileumsåret 2018. 
 
 Reisekomite bestående av 4 personer, som har hatt ansvaret for blant annet Praha og 
 Budapest. 

  
Ungdomskomite bestående av 3 personer. De har hatt ansvaret for bl. annet    
Hunderfossen og prosjekt «Bånn Gass!» 

 
Prosjekter: 
 Formiddagstreffen som består av en opprettet arrangementskomite med 3 personer.  
 
 Web og sosiale medier: 
 Opprettet egen nettside gaaf.no og Facebook side. 
 
Årets tur 04-07.09.2014 Praha (30 deltakere) 
 Vår første tur som ble fullbooket i tillegg til 8 på venteliste. 

  
 Værgudene gav oss mulighet for å oppleve Praha fra solsiden. 

Den vakre gamlebyen i Praha har en rik historie, et godt kulturtilbud og et hektisk uteliv.  
Noen valgte å shoppe i trendy motebutikker, på bortgjemte antikvariater eller på 
moderne shoppingsentre.  Andre besøkte bryggeri, Sporveismuseet, og satte seg på en 
av de mange pubene og kose deg med en pilsner. 

 
 
 
 



Troll og eventyr - Norges nasjonalskatt i Hunderfossen Familiepark 
 Lørdag 24.05 arrangerte GAAF tur til Hunderfossen for store og små medlemmer.  

27 stykk hadde en flott dag med knall vær. En startet med mat og drikke før en kunne 
nyte parken. 
 

Sommersamling for aktive. 
 I alt 13 GAAF’ere, var med på å skape en fantastisk god stemning. 

Smia Galleri stod også til forventningen på alle punkt. Eier fortalte om Smias historie, god mat  
og en flott atmosfære. 

 
«Bånn gass!» (Søndag 12.10.2014)  Aktivitet for de under 26 
 Årets samling hos Harald Huysman Karting. Utrolige rundetider og mye moro på kort tid. 
 3 grupper: * 5-11 år *12-14 år *15 år pluss 

 
Årets juleavslutning 
 22.nov.2014 ble det en hyggelig førjulshygge for 31 av våre medlemmer på 
Theatercafeen 
 
Ekstra investeringer dette året: 
 I forbindelse med årets tur 2014, har vi hatt enn egen delegasjon for å gi oss en 
besparelse. 
 
b)  
Arbeid med politiske saker: 
  ingen 
c)  
Inntektsgivende tiltak (lotteri, bingo ): 
        Bingomidler 
       Grasrotandel 
       Infostand med tombola og annet inntekt. 
       Gaver. 
       Innkjøp av egne gevinster 

d)  
Representanter i Råd for funksjonshemmede. 
Bydelene Grorud (Ivar Stubberud) 
Stovner (Merete Wisth)  
 
Representant i Oslo Akershus Regions styre (Trond Paulsen) 
 

e)  
Brukte FRIFOND-midler i 2014  
Troll og eventyr - Norges nasjonalskatt i Hunderfossen Familiepark 
«Bånn gass!» Aktivitet for de under 26 
I år ble kostnaden høyere enn det vi fikk i Frifondsmidler. Dette ble dekket av egenkapital. 
 

 



2. Antall medlemmer pr. 31.12.2014:  
- betalende hovedmedlemmer:                                          286 (317) 
- betalende familiemedlemmer:                                          79   (79 )  
- herunder betalende medlemmer under 26 år:               55   (60 ) 
- Bedriftsmedlem                                                                       1   (  1 )  
 
 
 
Styret valgte å fortsette med stor aktivitet og føre det vi kan av kostnader dette 
år. Vi kan også i 2014 konstatere et godt år rent økonomisk og et svært aktivt 
år. 
 
Vi kan i år stolt vise til hele 18 aktive som har gitt oss en samlet dugnadstid på 
ca. 1.272 timer som tilsvarer 34 arbeidsuker.  
 
Våre medlemmer har brukt 3.374 timer samlet på våre arrangement  
 
Vi takker medlemmene nye som gamle for et godt år og ønsker at vi i fellesskap 
kan fortsette det gode arbeidet i neste periode. 
 
 
3. Revisor:                        Erik Stensson 
 
 
 
 
Sted:         Oslo            Dato: 31.12.2014 
 
 
 
____________________________ 
(Sign) leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Forslag til nytt Styre 2015-2016 

 

Leder:   Trond Paulsen  (2014 - 2016) 

Nestleder:  Ivar Stubberud  (2015 – 2016)  

Sekretær:  Merete Wisth   (2015 - 2016) 

Kasserer;  Anita Linea Vikestad (2014 - 2016) 

 

Styremedlemmer: Roar Stensson  (2014 - 2016) 

Styremedlemmer: Magnhild Oppegård  (2015 – 2016)  

 

 

Varamedlemmer: Bjørg Simonsen  (2015) 

   Hedvik Laberg  (2015) 

Jan Hauge   (2015)  

Bjørg Møller   (2015)   
 

 

 

 

Innsendte saker: 

 

Innsendingsfrist 10.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************** 

Førstehånds informasjon  

vedrørende årets utenlandstur 

vil bli gitt på Årsmøte 

******************************* 
Det vil bli anledning til forhåndspåmelding! 


