
Feiringtinget 

Fløygir 5. februar 2017 kl 17.00 

Til stede: ca. 50 mennesker 

 

Eva Eik ønsker velkommen til Feiringtinget 2017, det 12. i rekken. Dette er 

Feiringregjeringas årsmøte og det er selvfølgelig åpent for alle. Vi har mye på programmet i 

dag, men jeg skal introdusere meg sjøl først: jeg har bodd her i halvannet år og dersom noen i 

salen er sånn som meg og sliter med navn, kan jeg også gå for «hu unge på Kommun’», det 

funker.  

Kveldens program begynner med smekkeseremonien, før det offisielle årsmøteprogrammet 

kommer. Så kommer årsberetning for alle departementene, før det blir kaffepause med en 

underholdningsfilm som vi gleder oss til. Deretter blir det regnskap for regjeringa og Fløygir, 

informasjon om Fløygir og om sammenslåing av ungdomslaget og oppvekstdepartementet.  

Da gir jeg ordet til Tanja B. Halvorsen for den tradisjonelle smekkeseremonien.  

Tanja: Da regjeringa ble starta, var ett av måla å øke folketallet, både ved å få folk til å flytte 

hit og lage unger sjøl. Smekkeseremonien starta i 2008. I år er det født fem feiringer og to av 

dem er her i dag, det er veldig fint! Vil  

Sigrid Fagerli født 9.11.16 med foreldrene Tea Husebø og Kristian Fagerli 

Jonas Melby Jansen født 31.3.16 med foreldrene Ida Melby Jansen og David Melby Jansen  

Begge kommer fram og får smekke av oppvekstminister Torill Tingvold – og applaus fra 

salen. Fotograf Jøran Kristensen tar bilde av ungene. 

Eva Eik:  

1. Godkjenning av innkalling: folder i alle postkasser, tavla på Coop, Facebook, 

Feiring.info og i EUB (applaus) 

2. Møteleder – Eva Eik (applaus) 

3. Referent – Anne Ekornholmen (applaus)  

4. To som kan skrive under protokollen? Ole Johan Aasen melder seg selv, Turid 

Espelund Haugen foreslås av Lisa Brodshaug (applaus)  

Årsberetningene:  

Alle får anledning til å stille spørsmål etter hver minister har lest opp årsberetningen fra sitt 

departement. 

Kulturdepartementet, ved Inger Melby 

Litt startvansker etter Feiringtinget, da flere av medlemmene trakk seg fra gruppa, men fikk 

med oss nye flinke folk. Et aktivt år med mye morsomt og hardt arbeid: sju quizkvelder, 

sjølgående strikkekafé med «møter» annenhver torsdag. Ute-dugnad på Fløygir før 17. mai, 

der vi blant annet ble satt opp platting under kjøkkenvinduet og plantet blomster, kjøpt inn fire 

utebord laget på Eidsvoll Videregående. Medlemmer fra kultur har bidratt med å klippe 



gresset på Fløygir gjennom sommeren og høsten. I samarbeid med resten av 

Feiringregjeringa, var vi med på å lage midsommerfest i Årneslandet. Vi hadde utekonsert på 

Fløygir med «Fredholms Trio» (43 betalende), markedsbodbygging i august, jazzkonsert i 

oktober på Fløygir med «Narums Happy Jazz» (24 betalende). Mer suksess med oktoberfesten 

(110 betalende). «Julegata vår» startet med en vill ide, og så var det bare å brette opp ermene. 

Det tok mye tid og krefter utover høsten. Det enkleste var å samle inne penger fra 

lag/foreninger og næringsdrivende. Tusen takk til alle givere og de som hjalp til underveis! Vi 

har fått enormt mange positive tilbakemeldinger. Det setter vi pris på. Julemarked 25., 26. og 

27. november. Vi veit ikke hvor mange som var innom i løpet av helga, men det var veldig, 

veldig mange! 29 selgere ute og inne var veldig fornøyde!  

4. juledag arrangerte vi fest med «Teletubbis» (190 betalende). Tusen takk til alle i kultur og 

andre som har bidratt sånn at vi har greid å gjennomføre alle planene våre! 

 

På vegne av strikkegruppa vil jeg orientere om retningslinjer og konkurranseregler for 

Feiringgenseren (se også vedlegg). Vi inviterer alle strikkeglade til å utforme sitt forslag. Alle 

som bor i og har tilknytning til Feiring kan delta. Genseren skal være ferdigstrikka og må 

inneholde element(er) i mønsteret som er karakteristisk for Feiring. Mønsteret skal kunne 

strikkes av hobbystrikkere, ikke være for komplisert og kunne overføres til andre produkter, 

minimum dame-, herre- og barnegenser. Deltakerne kan bidra med flere forslag og oppfordres 

til å bruke norsk ullgarn. Det skal leveres inn et ferdig produkt, anonymt – til Åse Karin 

Nerbø (sammen med en lukket konvolutt som inneholder navn, adresse og tlf.nr på designer). 

Legg ved begrunnelse for bruken av farger, motiv og symbolikk. Alle innsendte forslag blir 

anonyme for juryen som opprettes og skal bestå av fem personer. Feiringregjeringa gis fulle 

rettigheter til oppskriften og har adgang til å gjøre endringer/justeringer i oppskriften, men det 

vil stå Feiringregjeringa og navn på designer i mønsteret. Inntekter på salg av oppskrifter 

tilfaller regjeringa. Leveringsfrist 1. november 2017 med kåring av vinner på julemarkedet 

2017. Vinneren premieres! (Applaus) 

Torunn Nedrebø: vil bare si at julestjernene synes godt når man kommer inn med fly til 

Gardermoen!  

Næringsdepartementet, ved Øystein Haugen 

Det er et fryktelig vanskelig verv å være næringsminister. Vi har ikke hatt så mange møter og 

ikke hatt noen store saker vi har frontet og jobbet for. Vi har jobbet mer i det stille, for 

eksempel i Eidsvoll næringsforum og tatt personlig kontakt og påvirket der man kan, uten å 

politisk partitilhørighet. Har selv lagt størst innsats i vegutbygging og forsøk på å få fortgang, 

mener alt bør tas av rassikringsmidler, men det er vanskelig uten bom å få gjennomført 

vegutbygging. Planlegginga er godt i gang, States vegvesen var på Fløygir på et innspill- og 

lyttemøte. Det var dessverre dårlig oppmøte, så jeg har nok gjort en dårlig jobb med å få folk 

til å forstå at de kunne påvirke. Næringsdepartementet er avhengig av og glad for alle innspill 

fra folk på hva vi bør jobbe med og ryggdekning for saker vi skal jobbe med. Vanskelig verv 

og store sko å fylle - sammenligna med hva Inger og kulturdepartementet får til. Men det er 

moro å være med og jeg ser fram til at andre tar over, som er flinkere enn meg til dette, men 

jeg står på inntil noen kakker meg i hodet og sier de vil ta over. Jeg trenger hjelp fra dere alle. 

(Applaus) 

 



Oppvekstdepartementet, ved Torild Tingvold 

Fritidsklubben er vår hovedaktivitet og holder det gående – «klubben» bytter på mellom 

ungdomsklubb og mellomtrinnet annenhver tirsdag. Flere på fritidsklubb enn fra 

ungdomsskolen, men det er også litt med antallet elever å gjøre.  

Akedag i mars ved kjerka i stedet for Nordgardsgrinda og det virka veldig populært og kunne 

låne toaletter ved kjerka. Diskoaften på Fløygir, kjempevellykka, det vil vi ha mer av, 

ungdommen vil heller ofre tirsdagen for å ha disko en gang i måneden. I juni var diskoaften 

vanskeligere, da var det to voksne og tre ungdommer, da stengte vi tidlig. Fra i mai vil unga 

tydeligvis være ute, da er det bedre å bruke foreldrene til vakter i mørketida. Starta opp igjen i 

september, skikkelig opplegg på Halloween, samt i gymsalen for ungdomstrinnet. Skulle 

gjerne ønske å utvide aktivitetene, men vi er opptatt av å drive med det som fungerer, 

klubben. Vi som har sittet, gir oss alle sammen, men Lisa Brodshaug skal si mer om dette 

seinere. (Applaus)  

PR-departementet, ved Tanja B. Halvorsen 

Så heldig å jobbe med en gjeng ja-mennesker. Ett punkt på planen var det aller viktigste i år; 

Skibladner minutt for minutt. Vi oppnådde mye der, med mange minutters skrytetid på 

riksdekkende tv, men har gjort litt annet også:  

180 saker på feiring.info i tillegg til aktivitetskalenderen, 13 husbesøk i år, 

montering/demontering av påske-, 17. mai-, midtsommer- og jule-skiltene på Feiringskiltene, 

Dugnad på uteområde på Fløygir og pynting langs veien med blomster og flagg til 17. mai, 

organisering av sjøsetting av vanntrampoline i Årneslandet, Midtsommer-Feiring i 

Årneslandet med de andre departementene, markedsføring av aktiviteter i bygda, både 

Feiringregjeringas og andre gruppers arrangementer (plakater, flygeblad i postkassene, 

annonser i avisene, Facebook, feiring.info),produksjon av Feiringkalenderen 2017, utsendelse 

av julebrev m/Feiringkalenderen til alle utflytta 25-åringer, bistand på arrangementer i regi av 

Kulturdepartementet 

PR-ministeren vil gjerne takke sin dyktige, arbeidsomme og positive arbeidsgruppe, de som 

har stilt opp når vi har trengt hjelp og alle som lagde god stemning langs mjøskanten under 

Skibladnersendinga. (Applaus)  

Feiring.info og Feiring i sosiale medier, ved Lisa Brodshaug 

Viktig del av jobben pr-departementet gjør, jeg som er redaktør for nettsida, men det er flere 

som bidrar til å produsere, ta bilder og legge ut saker og publisere ting i aktivitetskalenderen.  

180 saker fra informasjon om dugnader til intervjuer med interessante folk, at Feiring er i 

media eller annet. Vi gjør saker ut av det meste. Vi har publisert 170 aktiviteter i kalenderen. 

Lag og foreninger i bygda er veldig flinke til å bruke oss, fin rutine på at de sender saker til 

oss på forhånd av møter eller arrangementer, som de vil bekjentgjøre.  

Lisa viser fram søkefunksjonen, at det går an å finne igjen saker fra tidligere. Denne nettsida 

har vært siden 2010, så tilbake til da kan man finne informasjon.  

Jevn bruk av nettsida, men varierer mye gjennom året hvilken måned som er mest lest 

2016: 8686 sidevisninger i snitt per måned, 1691 brukere 



2015: 9149 sidevisninger, 1621 brukere 

Hvilken sak var den mest leste i 2016? «Her vil vi lage skole» - om informasjonsmøte med 

stiftelsen Krokeide som fortalte om planer om å lage videregående skole i lokalene til 

Feiringklinikken. Skapte stor interesse, ble mye delt i sosiale medier. Denne saken fikk 400 

likerklikk på Facebook 

Feiring – fager og frodig (facebooksida). Hvis du melder deg som følger, får du informasjon 

her når noe nytt kommer ut på Feiring.info. Stadig flere av besøkende på nettsida kommer via 

Facebook. Hender også vi legger saker på Facebook, som ikke er på feiring.info i det hele tatt. 

1178 følgere på Facebooksida, både feiringer, utflytta og «venner av Feiring» - den siste 

kategorien har økt i det siste. Ganske bredt nedslagsfelt.  

Instagram: @feiringbygda og #feiringbygda – legger ut bilder av smått og stort, folk og fe, 

natur. I dag ligger det nesten 2000 bilder fra Feiring der, har 338 følgere her. Treffer ei litt 

annen målgruppe, litt yngre enn på Facebook.  

Bruk tid på Facebook til å lese sakene vi legger ut; del gjerne, kommenter, legg igjen innspill 

– interaksjon. Viktig for rekkevidden og synligheten at folk deler, da spres de bra. Ofte er det 

de sakene vi gjerne skulle spredd mye som folk ikke deler. For eksempel tenker folk kanskje 

«jeg får ikke kommet på den dugnaden, da klikker jeg ikke liker», men det er ofte da vi hadde 

trengt det.  

Veldig sjelden vi trenger å stramme opp kommentarfeltet, folk er stort sett veldig hyggelige, 

det er positive kommentarer.  

Send gjerne saker til oss, skriv gjerne sjøl, send med bilde, og bruk aktivitetskalenderen og 

meld fra om arrangementer og endring i tidspunkter eller lignende. 

Turid Espelund Haugen: Det er jo ei facebookside til, som heter «Ny i Feiring», er det 

aktivitet der?  

Lisa Brodshaug: Nei, den ble oppretta for de som er nye og ikke kjenner bygda så godt, men 

denne har vært lite i bruk. Fikk flere følgere, men har ikke vist seg kanskje å ha livets rett 

likevel.  

(Applaus)  

Eva Eik: nå er det straks kaffepause og etter man har snakka litt og henta seg kaffe, skal vi se 

en kortversjon av Skibladner-sendinga, det er rett og slett «Feiring minutt for minutt» 

Skibladner – stor takk til Torbjørn Ellingsen for redigering (Applaus)  

KAFFEPAUSE – OG FILM 

Tanja B. Halvorsen: Tenk hvordan den tv-sendinga hadde vært hvis ingen sto på land! Takk 

til alle som bidro og sto langs Mjøsa den dagen 12. juli i fjor. (Applaus)  

 

Regnskap, ved Øystein Haugen – vikar for Per Otto Flesvig som var forhindra 

Resultatregnskap: Sum inntekter 81.297, 63  



Jubileumsheftet står på inntekter 3200 kr f.eks., men det er etterslengerne, for hoveddelen av 

inntektene her kom på regnskapet for 2015 

Alle kan få se det fulle regnskapet ved henvendelse. Dette er grovt oppsummert.  

Inger Melby: Fjerdedagsfesten i 2016 ga et overskudd på nesten 30.000 kroner, det er ikke 

kommet med, for regnskapet er sluttført 1. desember. Derfor ser ting egentlig litt annerledes 

ut.  

Turid E. Haugen: Det vil si at fjerdedagsfesten 2015 er med i dette regnskapet, men der var 

overskuddet ikke så stort.  

Sum utgifter 60.812, 57 

Her måtte vi betale tilbake litt tilskudd vi fikk til teaterforestillingen «Påskeeggerøre», fordi 

det gikk i så stort overskudd, at vi ikke lenger var berettiga tilskuddet. Egentlig positivt.  

Egenkapital 81.541,55 – det vil si at vi har handlingsrom til å gå løs på nye ting.  

Det var regnskapet i korte trekk.  

Resultatet for Fløygir:  

Leieinntekter 98.100, tilskudd på 40.956 – til sammen 139.056 kroner. Der er antakelig der 

leieinntektene kan ligge for at folk skal bruke huset.  

Sum utgifter: 169.343 

Årsresultat = minus 29.218 

Egenkapital = 84.352 kroner 

Pengene fra salget av det gamle kommunelokalet er foreløpig ikke kommet inn på konto, der 

venter vi på Eidsvoll kommune, så de pengene er ikke i regnskapet her. Spør hvis det er noe 

dere lurer på. 

Leif Melby: Feiringtinget var i flere år plassert i november, men så ble det flytta til februar på 

grunn av at vi skulle få med hele regnskapsåret, men nå får vi jo høre at 1. desember er 

datoen, og da er vel plasseringa av Feiringtinget noe som bør diskuteres igjen? 

Øystein Haugen: Det hadde med skoleruta å gjøre. Tidspunktet for tinget ble flytta på grunn 

av arrangementer på Feiring skole.  

Tanja B. Halvorsen: Jeg mener Per Otto sa at regnskapet gikk til 1.1.17…? 

Inger Melby: Per Otto sa til meg at han avslutta regnskapet 1.12.16  

Tanja B. Halvorsen: Vi må ta det spørsmålet videre til Per Otto.  

Leif Melby: Men 1. januar må jo være en rimelig dato for sluttføring av regnskap, og da må 

Feiringtinget arrangeres på en dato som passer med dette 

Inger Melby: På regnskapet jeg har fått er det en del poster som er ført 31.12.16, men da jeg 

spurte spesielt om fjerdedagsfesten, sa Per Otto at han hadde avsluttet 1. desember.  



Øystein Haugen: Uansett er det et par merknader til regnskapet med mer informasjon: 

13.940 kom som inntekter fra nedlegginga av Motorklubben, og det samme var 50.000 kroner 

fra Sparebanken, utgifter gikk blant annet til vanntrampolina, utebord ved Fløygir  

Noter til inntektene: minnegave etter Aksel Bjørnstad var lys til Fløygir, verandaen ute.  

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorer Kåre Limbodal og Nils Einar Berger. De har 

presisert at vi må være ryddige og levere alle bilag.   

Eva Eik: Hvis det var noen spørsmål som nå ikke ble besvart, må man ta det med de enkelte 

ministrene, eventuelt Per Otto, hvis det er spørsmål til regnskapet.  

Da er det melding fra husstyret for Fløygir ved Kai Melby:  

Det som er knytta til drifta av Fløygir er tett opp mot det kulturdepartementet driver med. Noe 

av det vi har gjort i 2016: Forbedret lys i veslesal, bygd uteplattform, dugnad for 17. mai 

inkludert bedre parkeringsplass, organisert plenklipping – aldri vært så velstelt, planert og 

sådd på østsida av Fløygir, ved hjelp av gravemaskin, ikke helt ferdig med kan nå slås med 

grasklipper. Utekontakter er installert utenfor kjøkkenvinduet. Nå kan for øvrig også 

kjøkkenvinduet brukes som kiosk på grunn av verandaen. Nå er scenerommet helt nord i 

bygget pusset opp, både for teaterbruk og ikke minst til styremøter og lignende for lag og 

foreninger. Tilgang rett utenfra, med varme i gulvet etc. Ikke helt ferdig; lagerrommet i 

gangen pusset opp til våtromsstandard og kan brukes til vaskemaskin etc. Det rommet skal 

også møbleres som lager for papir, såpe, sånn at alle kan finne og det blir et system på sånt.  

Tore Bjørnstad: vaskerommet har jo vært der hele tida, men nå er det fungerende, uten at 

vasken er tett hver gang. Vi har spart på det vi kan; fant igjen ei pakke med fliser i kjelleren, 

som er de samme som på toalettet, så det passa fint.  

Kai Melby: nå er det snart ferdig og et bra resultat. Stort løft, viktig at driftsforholdene er 

lettere enn det de har vært til nå. Elektrisk vaskemaskin til gulv i storsal er også kjøpt inn, så 

blir det reinere. Utebord til plassen er kjøpt inn, der kan vi nå få tak i flere, fordi mange bord 

er kjøpt inn til skolen, på initiativ fra ungdom i Ungdommens kommunestyre. De kan vi låne, 

bare merke dem godt.  

Juletre har vi hatt ute på Fløygir i år, takk til Hans Stigersand for det! Takk også til 

entreprenører som stiller med maskiner også, da ser vi at vi får til mye, farlig å nevne navn, 

men det er veldig mange som stiller opp og sier ja, mange gode håndverkere som stiller opp 

og vi har mye planer, så håper vi kan få mer hjelp.  

Vi kan ikke gå på akkord med sikkerhet, så vi må ha alt sånt i orden, så vi overholder de 

pålegg og krav vi har (applaus).  

Lisa Brodshaug, om sammenslåing av Oppvekstdepartementet og Feiring ungdomslag:  

Fløygir og Feiringregjeringa er veldig tett sammenknytta. Fikk oppdrag fra Feiringrådet (alle 

ministrene) i høst: Behov for å knytte sammen ungdomslaget, som står som eiere av Fløygir, 

og regjeringa som for noen år siden tok på seg oppdraget med å drifte huset og det 

økonomiske. Jeg fikk i oppgave å se på hvordan man kan bruke ressursene best mulig og få 

liv i ungdomslaget igjen. De siste åra er det avholdt årsmøter, det er et minimum, og det må til 

for å holde laget levende, siden de eier Fløygir. Modellen må være mer bærekraftig enn i dag, 



god kommunikasjon sånn at de som jobber med huset har et sted å rapportere. Ikke minst 

viktig når vi nå får penger etter salg av Kommun, at de forvaltes godt.  

Jeg lagde et forslag som ikke er revolusjonerende, men som ble sendt ut på «høring» til folk 

som har jobba med huset, regjeringa, ungdomslaget. Det har ligget ute på feiring.info med 

forslag om å komme med innspill, og etter noen justeringer håper jeg denne løsningen vil 

fungere. Handler mye om å kanalisere ressursene riktig. Oppvekstdepartement og ungdomslag 

er litt dobbeltkjøring/parallelløp. Kort fortalt, betyr det at vi legger ned 

oppvekstdepartementet og kaller det ungdomslag.  

Barn og unge har ikke reell medvirkning i noen organisasjon i bygda i dag. Resultatet er at 

unga i bygda ikke får det eierforholdet til Fløygir som er viktig og bra. Forslaget er å avholde 

årsmøte i ungdomslaget rett etter dette møtet, valgkomiteen for Feiringregjeringa har fungert 

som valgkomite også for ungdomslaget, og det har Feiring ungdomslag  

Leder av nytt ungdomslag blir erstatter for Oppvekstminister og tanken er at vedkommende 

møter i Feiringråd, slik minister har gjort. Leder av husstyret sitter også i styret for 

ungdomslaget og denne kan også møte i Feiringrådet, hvis det er nødvendig.  

Ungdomslaget kommer til å ta en større innsikt i og ansvar for driften av huset, men at de 

også har hovedfokus på aktiviteter på Fløygir. Komme med ideer til hva huset kan fylles med 

og forhold som har å gjøre med utleie. Driften skal husstyret (valg her i kveld) stå for.  

Eva Eik: er folk informert? Vi må gå videre. Hvis man har flere spørsmål, ta kontakt med 

Lisa. (applaus)  

Vi beveger oss kjapt videre, for vi har en innkommet sak: opprettelse av fondsstyre for 

Fløygir, angående disponering av midler fra salg av Kommun’. Fremmet av 

Kulturdepartementet:  

«Ang. midler fra salg av kommunelokale. Vi foreslår at det opprettes et fondsstyre på tre 

personer som er uavhengig av Feiringregjeringa og Feiring ungdomslag. Personene bør ha 

kjennskap til FUL og Fløygirs historie, og bør ha økonomisk og byggfaglig innsikt. Vårt 

forslag er da, at FUL må legge fram planer med budsjett angående nye prosjekter på Fløygir. 

Fondsstyret må så godkjenne». 

 

Ordet "uavhengig" ble korrigert til "i tillegg til" av forslagstiller under saksframleggelsen. 

 

Torbjørn Ellingsen: Dette er sikkert en god tanke. Men det er viktig at vi holder stien rein 

fra Eidsvoll kommune, at det ikke virker som vi oppretter en ny organisasjon. Viktig at det 

blir – utad – som vi har sagt, at ministrene/Feiringrådet rår over pengene. Det er premissene 

for at Fløygir har fått pengene.  

Tanja B. Halvorsen: Viktig som Torbjørn sier 

Ulrikke deVibe: Skal det være uavhengig eller de samme personene som sitter i dette fondet?  

Inger Melby: Det er ment fra vår side at det skal være en del av Feiringregjeringa 

Hans Ekornholmen: Tillater meg å referere kommunestyrevedtaket, saken var oppe i 

kommunestyret 10. mai i 2016. Vedtaket ble fattet med 29 mot 7 stemmer:  

«Eidsvoll kommunestyre følger opp intensjonsvedtaket fra 3. februar 2003, og vedtar at 



det overføres 1,35 mill. kr til Fløygir fra kommunens disposisjonsfond. De overførte midlene 

settes på et vedlikeholdsfond for Fløygir. Styringa av fondet legges til Feiringregjeringa som 

økonomiansvarlig for Fløygir. Det foreligger ikke noen absolutte krav om rapporteringsplikt 

for bruk av overførte midler, men det skal rapporteres om bruk av midlene til kommunestyret 

1 gang pr år». (sitat slutt)  

 

For øvrig er det fylket sin «skyld» at pengene ikke har kommet ennå. Fylket har ikke svart på 

anken fra den delen av kommunestyret som ikke ville Fløygir skulle få pengene. Jeg tror det 

er riktig her at det nedskrives noen statutter for hvordan fondet skal forvaltes, blant annet når 

det gjelder vedlikeholdsmidler.  

 

Ulrikke deVibe: er det utreda juridisk hvordan sånne penger skal håndteres? Hvordan en 

organisasjon kan bruke dem? Står regjeringa fritt til å bruke pengene sånn de vil?  

Inger Melby: Forslaget om et fondsstyre kommer fra oss nettopp for å håndtere pengene rett. 

At det er faglig begrunnet bruk av pengene til huset, byggmessig etc. Viktig at det er et 

fondsstyre som er mer langsiktig og langvarig enn kanskje vi i regjeringa/departementene. At 

pengene er trygge i tida framover.  

Morten Haugli: Godt forslag, men må være mulig å tenke en tvist. Kan man spørre noen 

fagpersoner om å være rådgivere for å skrive statutter?  

Tore Bjørnstad: Vi jo skal ha et husstyre i ungdomslaget, så vi kunne sittet i fondsstyret – 

for det er uansett Feiringrådet som skal avgjøre hva pengene  

Lisa Brodshaug: Enig i problemstillingen «hva hvis» regjeringa eller ungdomslaget blir lagt 

ned? Hvem skal velge folk til fondsstyret da?  

Tanja B. Halvorsen: Jeg tror ikke vi skal diskutere om regjeringa blir lagt ned. Vi må finne 

en organisering som finner faglig, forsvarlig bruk av pengene. Det er ingen tvil om at 

Feiringrådet har fått pengene, vi må knytte til oss fagfolk som kan gi råd. Tanken er god. 

Ministrene er ikke nødvendigvis de beste til å bestemme hva som er viktigst for Fløygir.  

Eva Eik: Vi tar ikke et vedtak nå. Det jobbes videre med i Feiringrådet, som må finne en 

forsvarlig måte å forvalte og håndtere dette.  

VALG, ved leder av valgkomiteen Jette Wiik Stigersand:  

Vi har i grunnen hatt det ganske moro, gått gjennom alle husa og snakka om alle folka som 

bor i dissa husa. Vi har klart å fylle alle poster, inkludert feiringministeren – men det får dere 

ikke vite ennå…. 

Valgkomiteens innstilling: 

Sekretær: 

Hanne Jevnaker 

Oppvekstdepartementet/barne- og ungdomslag:  

Disse må formelt velges etterpå, på årsmøte i Ungdomslaget – får uansett applaus nå 

Tore Bjørnstad – leder 

Nina Stensby Bakken 



Turid Tømta 

Njål Kristoffer Brekke 

Bård Holtet Aasen 

Kjersti Sæteråsen 

Guro Skaalerud 

Emma Heggem Damstuen 

 

Pr-departementet:  

Tanja B Halvorsen - leder 

Lisa Brodshaug 

Jøran Kristensen 

Stig Are Melby 

Eva Eik 

Ragnhild Olsby 

 

Kulturdepartementet  

Jette W. Stigersand: Vi har spurt veldig mange som også sier nei, det er ikke fordi de er redd 

deg, Inger. Mange sier at de ikke vil ha verv, men de stiller gjerne opp på arrangementer. Vi 

lager ei liste over folk som har lyst til å hjelpe til, som kan ringes til og være med på 

enkeltting. Det er lov å melde seg, her i kveld og det kan legges ut ei liste på nett.  

Inger Melby – leder 

Ingunn Kjensli 

Bård Rundhaugen 

Torunn Nedrebø 

Terje Rogstad 

Ingve Brekke 

Kai Melby 

Kjellrun Vollvik 

Kerstin Brendemühl 

 

Næringsdepartementet 

Øystein Haugen – leder 

Mette Limbodal 

Jan Kristen Brodshaug 



Maren Pindsle Holte 

Jan Erik Hanestad 

 

Finansdepartementet 

Per Otto Flesvik 

Sverre Limbodal 

 

Revisorer 

Nils Einar Berger 

Kåre Limbodal 

 

Valgkomite: 

Morten Haugli (leder) 

Liv Sigrid Solberg 

Eldri Berger Askeland 

 

Driftsgruppa/husstyret:  

Kai Melby 

Trond Erik Melby 

Terje Rogstad 

Turid Espelund Haugen 

 

Julegatekomité  

Inger Melby: Dette er et ønske fra oss i Kulturdepartementet, at det er folk som står på 

papiret. Alle er spurt, alle har sagt ja. Viktig fordi de har kompetanse på dette.  

Espen Bakken 

Jan Langgård 

Trond Erik Melby 

Terje Rogstad 

 

Feiringministeren:  

Jette W. Stigersand: En mann i sin beste alder, hele bygdas lydmann og musiker (gisp, jubel 

og applaus), feiringpatriot, Torbjørn Ellingsen (stående applaus)  

 



Torbjørn Ellingsen: Ja, blir det så mye applaus når jeg en gang gir meg? Jeg har tenkt mye 

på dette, begynt å lage lister i huet mitt for alt som taler imot og for – mye imot, men jeg har 

likevel valgt å si ja.  

Jeg har ikke vært på Feiringting før med så få folk som i dag, men jeg velger å tru at det er 

fordi det mangler en trussel utafra. Det er for eksempel ingen overhengende fare for at skolen 

legges ned, som det var da Feiringregjeringa starta – jeg var på Åpen skole for ei uke siden, 

veldig vellykka med mye folk.  

Vi skal likevel ikke lene oss tilbake og tru at jobben er gjort, sjøl om folketallet er høyere nå 

enn i 2005, for ting kommer tilbake. Kanskje Coop bestemmer seg for ikke ville ha butikk her 

lengre? Hva vet vi? Det har vært mange ting som har skjedd, som ikke virker fornuftig for 

oss; aldershjem, sjukehus i ei rundkjøring på Jessheim – og lignende ting. Det er da det er 

viktig å ha regjeringa her, som kjapt og med erfaring kan snu oss rundt og få til ting. Vi har 

vist at vi kan; vi går ikke først og fremst i fakkeltog, vi jobber systematisk og grundig og vi 

har fått til mye! Feiring er ei fin bygd å vokse opp i, og det har blitt enda bedre. Vi har fått 

kunstgrasbane, vanntrampoline, pumptrackbane – og dette er ikke ting vi bare får i fanget, det 

er resultat av folk jobber for det og at vi er flere som jobber sammen.  

Vi skal være på alerten, men vi skal jobbe for de positive tinga. Ikke først og fremst ha fokus 

på det som kan gå galt, men gjøre det enda mer attraktivt å flytte hit. Får vi til fortsatt økning i 

folketall, vil alle spøkelsene bli mindre og mindre – og plutselig har vi kanskje en Coop 

Mega-butikk? (latter) Det er ikke noe galt med butikken, altså, dette er bare et bilde. Og 

kanskje har vi en videregående skole?  

Derfor trur jeg Feiringregjeringa er viktig framover, sjøl om ikke så mange synes det var 

viktig å komme hit i kveld.  

Mye flott har skjedd i 2016, vi skal få til mye i året som kommer også. Jeg takker for tilliten, 

og for å være den første feiringministeren som kommer utabygds fra. (Applaus)  

Eva Eik: Ja, det var en historisk begivenhet å få med seg! 

Øystein Haugen: jeg skal takke for innsatsen til de som skal forlate oss. Torill Tingvold, takk 

for den inspiratoren du har vært, for at du er tøff mot dem som er rottete og bråkete. Vil du si 

noe?  

Torill Tingvold: Nei vet du hva, jeg er så glad jeg er ferdig! (latter og applaus)  

Eva Eik: og med de inspirerende ordene ønsker jeg å takke for i kveld, minner om at årsmøtet 

i ungdomslaget følger nå straks! Ses om et år! 

 

 

 

Anne Ekornholmen 

referent (sign.) 

 

 

Ole Johan Aasen      Turid Espelund Haugen 


