
 

 

Inviterer til Årsmøte 

 

Mandag 20.02.2017 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 (deles ut på møte) 

6. Arbeidsoppgaver 

7. Forslag til budsjett (deles ut på møte) 

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

05.februar. 

 

Fint om du kan sette av kvelden.  

Informasjon rundt «jubileumsturen 2018» vil bli gitt. 

Enkel servering og kaffe/te. 

 

Med vennlig hilsen   

For Styret 

 

Trond Paulsen (sign)  

Leder  

Tlf 908 40 240  e-post: trond.paulsen@gaaf.no 

Adr.: Idasvei 130, 0981 Oslo  

 

mailto:trond.paulsen@gaaf.no


Årsplan 2017 
 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30                       Mandag 16.01  
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30                       Mandag 13.02 
 
Årsmøte GAAF kl. 18:00                                                                                             Mandag 20.02 
 
Stand i Groruddalen:                                                                                               Februar, mars og april 
 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30    Mandag 20.03  
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30   Mandag 24.04 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30  Mandag 22.05 
(Sommeravsluttning)  
 
Dagstur til Tusenfryd                                                                                      Mai /Juni 
 
Vårsamling/kurs aktive:                                                                                      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. 
 
Stand i Groruddalen:                                      
 September/Oktober/November 
Her har en muligheter for å få mer informasjon om foreningen. 
 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30  september 
 
Bånn gass!:                             Oktober                  
Gokart med fri adgang for barn og unge 5 til 26 år. (begrenset antall plasser) 
 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30  Oktober 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30  November 
 
Førjulshygge/avslutning                  November 
 
Formiddagstreffen  Martin Strandlisvei 9, kl. 13.00 til ca. 15:30  Desember 
Juleavsluttning  
 
** 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.  

 

 

 



    

Årsberetning for året 2016 
 
 

Groruddalen Astma og Allergiforening 
Organisasjonsnummer: 984 076 398 
 
Foreningen har avholdt 8 styremøter og 7 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. 

 
Komiteer/arbeidsgrupper: 
 Jubileumskomite avsluttet sitt arbeid i år med jubileumsåret 2018. 
 

Reisekomite bestående av 4 personer, som har nå ansvaret for arbeidet med  
Jubileumsåret 2018. 

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

Prosjekter: 
Prosjekt formiddagstreffen som består av en opprettet arrangementskomite med 3 personer.  
De har vært 8 møter som har vært svært hyggelige. Etter nødvendige grep på 
kostnadssiden, gav året mer disponible midler til fremtidig bruk. 

 
 Web og sosiale medier: 
 Vedlikeholder vår egen nettside gaaf.no og Facebook side. 
 Vi har hatt mer enn 50.000 som har vært inne på siden så langt. 
 
Årets dagstur var Hunderfossen 
 Troll og eventyr - Norges nasjonalskatt i Hunderfossen Familiepark med 35 deltagere. 

Det så ut som vi skulle få værgudene mot oss, men det ble opphold hele veien.  
Vi fikk parken nærmest for oss selv. Dette gav oss 35 med smått og stort en utrolig 
hyggelig dag som en vil minnes. 

 
 
 



Sommersamling for aktive. 15.09.2016   
 Samling av aktive ble på Bristol Grill i år 

Nok en gang kunne de aktive være med på årets samling. Det å stolt se seg tilbake  
på et godt arbeid. GAAF er utrolig heldig som har så mange som bidrar. 

 
Samling for aktive i Regionen 
 Vi var i alt 7 deltakere  
 
«Bånn gass!» (Søndag 16.10.2016)  Aktivitet for de under 26 for 5. gang 
 Årets samling hos Harald Huysman Karting. Utrolige rundetider og mye moro på kort tid  
 og rekordoppslutning på i alt 45 personer.  
 3 grupper: * 5-11 år *12-14 år *15 år pluss 

 
Årets juleavslutning 
 26.nov.2016 ble det en hyggelig førjulshygge for våre medlemmer på Bristol Grill. En  
        svært vellykket samling med svært god julemat. 
 
b)  
Arbeid med politiske saker: 
  ingen 
c)  
Inntektsgivende tiltak (lotteri, bingo): 
       Bingomidler 
       Grasrotandel 
       Infostand med tombola og annen inntekt. 
       Gaver. 
       Innkjøp av egne gevinster 

d)  
Representant i NAAF, Oslo Akershus Regions styre (Trond Paulsen) 
 

 
e)  
Brukte FRIFOND-midler i 2016 
Resterende midler fra 2015 ble benyttet på dagstur i Mai 2016. (Hunderfossen) 
Midler for 2016 ble fullt ut benyttet «Bånn gass!» Aktivitet for de under 26  
 
  

2. Antall medlemmer pr. 31.12.2016:  
- betalende hovedmedlemmer:                                           249   (268) 
- betalende familiemedlemmer:                                             70    (81)  
- herunder medlemmer under 26 år:                                     48    (43) 
 
 



Styret valgte å fortsette med stor aktivitet og føre det vi kan av kostnader dette 
år. Vi kan også i 2016 konstatere et godt år rent økonomisk og et svært aktivt 
år. 
 
 
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: 31.12.2016 
 
 
 
____________________________ 
Trond Paulsen (sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styre 2016-2017 

 

Leder:   Trond Paulsen  (2016 - 2018) 

Nestleder:  Merete Wisth   (2016 – 2017)(2017)  

Sekretær:  Roar Stensson  (2016 - 2018) 

Kasserer;  Sven Erik Vikestad  (2016 - 2018) 

 

Styremedlemmer: Anita Linea Vikestad (2016 - 2018) 

Styremedlemmer: Magnhild Oppegård  (2016 – 2017) (2017) 

Styremedlemmer:    Hedvik Laberg  (2016 - 2017) 

 

Varamedlemmer: Bjørg Simonsen  (2017) 

   Jan Hauge   (2017)  

Gunnar Bedsvåg  (2017)  
 

 

 

Forslag nytt styre 2017 - 2018 

Leder:   Trond Paulsen   (2016 - 2018) 

Nestleder:  Merete Wisth   (2017 – 2018) (2019) 

Sekretær:  Roar Stensson   (2016 - 2018) 

Kasserer;  Sven Erik Vikestad  (2016 - 2018) 

 

Styremedlemmer: Anita Linea Vikestad  (2016 – 2018) 

Styremedlemmer: Erik Stensson   (2017 – 2019)  

Styremedlemmer:       Hedvik Laberg  (2017 – 2019) 

    

  

Varamedlemmer: Bjørg Simonsen  (2018) 

Jan Hauge   (2018)  

   Gunnar Bedsvåg  (2018) 

   Magnhild Oppegård  (2018) 

   Kjell Oppegård  (2018) 

 

 

Innsendte saker: 

 

Innsendingsfrist 05.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


