Årsmelding 2009
Finnmarkslaget i Oslo
2009 har vært et svært godt år for Finnmarkslaget i Oslo. Medlemstilgangen har vært stabil og
tilbudet er bredere enn noen gang tidligere. Vår oppgave er å skape rammer der våre
medlemmer kan møtes, bli kjent med nye mennesker og få venner på tvers av sosiale og
kulturelle skillelinjer, noe som er en viktig faktor for mange til å være medlem av laget. En
stor takk både til tillitsvalgte og medlemmer som bidrar til å skape disse møteplassene.

Medlemmer
Antall betalende medlemmer pr. 30.10 var 638 (666). Medlemmer som tegner medlemskap
etter 1. oktober får gratis medlemskap ut året. Vi kjøper tjenester mht fakturering av
medlemskontingent fra Medlemsservice som tilbyr et nettbasert verktøy.

Årsmøte
Årsmøte 2009 ble avholdt 11. mars i Benneches gate 2. Totalt 30 medlemmer var til stede.
Unni Svendsen var møteleder og Werner Wilh. Dallawara møtesekretær. Årsmøtet bevilget en
garanti på kr 50.000 til jubileet i 2010.

Styret
Styret 2009 har bestått av Rønnaug Refsaas, fra Oslo var leder frem til 25. april, Werner
Wilhelm Dallawara, fra Vadsø overtok som leder fra 25. april, Eva Mathisen fra Havøysund,
Jon Lyder fra Hammerfest, Ann-Kari Andersen, kasserer fra Vadsø, David Kjær fra Vadsø,
Kai-Ruben Josefsen fra Karasjok, Trond Harry Næss fra Hammerfest, Kai Ivan Evensen fra
Kjøllefjord og Kristin Wiik fra Hammerfest.
Det har vært avholdt styremøter i januar, februar, april, mai, juni, august, september, oktober
og november i BBFs lokaler, på Hygga eller hjemme hos leder. Styret har behandlet 84 (70)
saker i 2009.
Anne Strømme Helgesen er lagets regnskapsfører. Maren Jensvold og Berny Harjo er
revisorer.
Inspirasjonshelg ble avholdt på Hygga 24.-25. april. Hovedformålet er å motivere og skape
sterkere relasjoner for de som har verv i laget.

Rådet
Leder for Rådet har vært Unni Svendsen (2006). Med seg i Rådet har hun hatt Jarl W. Olsen
(2007) og Fritz Børnes (2008). Varamedlemmer har vært Jens Terje Thomassen og Anne
Wilhelsen. Rådet får innkalling til styremøtene.

Fellesutvalget
Fellesutvalgets (tidligere Arbeidsutvalget) oppgave er å sørge for kontakt mellom styret og
virksomhetene og mellom de ulike virksomhetene..

Representasjon
Arrangementskomiteen
Leder for Arrangementskomiteen har vært Elizabeth Eek Ransve. Medlemmer av komiteen
har vært Reidun Iversen, Janne Paulsen, Helge Andersen, Karl Frogner, Anita Hänninen, Pål
Knox, John Staveli, Eli Sandslett, Tordis Maurstad, Lea Ponku, Kjell Kolpus, Unn Stenmark,
Brynhild Rapp og Ann Lunde.
Komiteen har hatt ansvaret for å arrangere Årsfest og Julebord.
Årsfest 14. februar/Valentinsdagen. Oppsal samfunnshus. Antall: ca.90.
Meny: Fersk fisk, (skrei – rogn - lever) med drikke til.
Musikk: Volden Band.
Overksudd= 2214 kr
Julebord 12. desember. Oppsal samfunnshus. Antall:. 95.
Meny: Pinnekjøtt med øl/vin til maten.
Musikk: Rebus, 2 musikere.
Overskudd= 13924 kr

Markedstiltak
FINNMARKINGEN (24. årgang) kom ut med 2 utgaver, i april og juni Finnmarkingen blir
trykket av Altaposten. Annonseselger har vært Birger Tubez. Stig Solberg påtok seg ansvaret
med å utgi avisen første halvår. Uten redaktør, besluttet styret i november å sende ut
nyhetsbrev som en midlertidig løsning. Det ble annonsert etter redaktør, grafikere og folk som
har lyst til å lage avis, men uten respons.
Formålet med SMS-TJENESTEN er at vi skal kunne sende en rask og effektiv melding til de
som ønsker dette. Det ble sendt ut 5040 meldinger til ca. 400 registrerte mobilnummer i vårt
system i løpet av året. Dersom du ønsker å motta SMS oss kan du registrere deg på våre
hjemmesider. Ansvarlig for SMS-tjenesten er Kai Ivan Evensen.
HJEMMESIDER. Ansvarlig er Jon Lyder.
NYHETSBREVET har i løpet av året registrert 450 e-postadresser hvorav ca 240 til 340 leser
nyhetsbrevet. Vi oppfordrer alle som vil ha nyhetsbrev hos oss, om å gå på våre nettsider og
melde seg på nyhetsbrevet. Ansvarlig er Jon Lyder.

Aktiviteter
Møteplasser
Rundt 20-30 møtes hver lørdag og første tirsdag i måneden på Rorbua på Aker Brygge.

Ut i Marka
Turgruppa møtes hver torsdag kl 19 på ulike steder i Marka til en rask spasertur med innlagt
kaffepause. (Møteplasser har blant annet vært Sognsvann, Hammern, Haraløkka,
Østmarksetra, Østensjøvann, Bygdøy, Solemskogen, Lutvann og Låkeberget). Antallet har
variert med fra 4 til 12 personer. Møteplassene vil variere og blir annonsert på websider og
via SMS.
Samt mye mye mer, dette kommer frem i de enkelte under gruppenes årsmeldinger.

Husstyret
Leder av Husstyret har vært David Kjær. Medlemmer og varamedlemmer har vært Herdis
Andresen, Fritz Børnes, Ann Kirsti Skogly, Stian Knox, Stig Emanuelsen og Evy Berg.
Husstyret leverer egen årsmelding.

FiO Reiseklubben
Disponent for Reiseklubben er Stig Solberg. Øvrige medlemmer har vært bookingansvarlig
Tove Lemika, web-ansvarlig Jon Lyder, Ann Schumacher og Alvin Olsen. Reiseklubben
leverer egen årsmelding og regnskap.

Prosjekt FiO X
FiO X (neXt generation) er et prosjekt som skal bidra til å rekruttere og beholde yngre
medlemmer ved å tilby aktiviteter rettet mot denne gruppen. FiO- X leverer egen årsmelding.

Økonomi
Regnskapet pr 31.12.09 viser et overskudd på kr 35.251 (114.043- 08).

Gaver og blomster
Det ble lagt ned en krans ved bisettelsen til Harald Haug.

Årets medlem
Årets medlem i 2008 var Ingri Berg

Pressedekning
Finnmarkslaget har vært omtalt i pressen ved flere anledninger i 2009, samtlige omtaler dreise
seg hovedsakelig om Hygga og dets 90 års jubileum.
Finnmarken
Finnmarkdagblad
Nationen

Medlemsskap
By- og bygdelagsforbundet (BBF)
Nordprofil.

