Feiringtinget 2018
Søndag 28. januar kl 17.00 på Fløygir
Til stede: ca 45-50 personer

Velkommen v/feiringminister Torbjørn Ellingsen
Velkommen til alle sammen, hyggelig at dere har tatt turen. Vi gjør som vi pleier å gjøre, vi
starter med en presentasjon av bygdas nyfødte
Presentasjon av bygdas nyfødte v/pr-minister Tanja B. Halvorsen: Vi har gjort det til en
tradisjon å sette litt pris på de nye feringene. Vi ønsker jo vekst i bygda og det er to måter å
gjøre det på; enten at folk flytter hit, eller at folk som bor her får unger. Vi veit om seks unger
som er født her i bygda i løpet av året. Det er fire som har gitt oss tilbakemelding og bilder
Marit Almeli, Oskar Johannes Brodshaug, Tord Asbjørn Aksnes, Ingrid Reegård Lie, Isak
Nicolai Brodshaug og Maximiliam Solnes Berg. Noen av dem har tatt turen hit i dag, og hvis
dere kommer opp hit, så får dere smekker. (applaus)
Torbjørn: Da starter vi formelt med årsmøtet. Er det noen som har kommentarer til
innkalling? Det har vært annonse i EUB, annonsert på feiring.info og lapper i postkassene.
(Ingen kommentarer – applaus).
Valg av møteleder, så foreslår jeg meg sjøl – er det noen som har mer lyst? (applaus)
Valg av referent, der holder vi det i familien, så forslaget er Anne Ekornholmen – hvis ingen
andre vil? (applaus)
Så skal vi velge to personer til å skrive under protokollen.
Tore Bjørnstad: Hans og Torunn! (latter og applaus)
Torbjørn: Det er litt rart, vi bør ha noen andre. Noen som vil foreslå seg sjøl? Liv Sigrid
Solberg og Turid Espelund Haugen.
Torbjørn: Da skal vi ha referater fra de forskjellige departementene, og jeg starter med litt
overordnet informasjon. Dette blir min «state of the union tale», litt om hva vi har gjort og
hva vi ønsker å få til.
Feiringrådet består av ministrane frå dei ulike departementa, samt sekretær og leder. I 2017
har det vore Øystein Haugen, Inger Melby, Sverre Limbodal, Tore Bjørnstad, Tanja B.
Halvorsen, Hanne Jevnaker og eg. Feiringrådet har hatt 9 ordinære møter. Vi har også hatt
eitt kickoff-møte for heile regjeringa i byrjinga av perioden. Ellers har Feiringrådet stått for
nokre arrangement direkte som midtsommar-kveld og konsert med Fredholms trio.
Eg har site som medlem i vegforum for fv33. Der sit fylkesordføreren frå Oppland,
fylkesvaraordføreren frå Akershus, leiarar frå Vegvesenet, ordførarane frå Gjøvik, Vestre- og
østre Toten og Eidsvoll - og Feiringministaren.
Alle har sett at avskoging og oppmåling er gjort i Byrudberga. Fase 1 Byrudberga omfatter
rassikring, utbedring og breddeutvidelse av eksisterende vei og ny tunnel (Smaragdtunnelen).
Det omfatter også miljø- og trafikksikkerhetstiltak i Feiring, med en ramme på 10 mill. kr.
Planen omfatter ei strekning på ca. 2,4 km, der 650 meter av dette er ny tunnel.

Arbeidet med plangrunnlaget til fase 2 pågår, men det er ennå for tidlig å si noe om når
prosjektet kan starte opp. Aktuelle tiltak omfatter Skreikampen tunnel samt nødvendig
utbedring av veien før og etter tunnelen. Reguleringsplanen for tunnelen og tilstøtende vei
startet opp i 2016, og er i sluttfasen. En GS-veg avhenger av en eventuell bompengepakke.
Saman med idrettslaget har vi spelt inn planforslag til plan for idrett og fritid
om flerbrukshall og asfaltert rulleski/lysløype. Per no ligg løypa inne i planen med ein sum,
hallen ligg inne etter 2020 men foreløpig utan pengar. Her må me jobbe målretta.
Grunneigar Knut Harald Flesvik er positiv særs samarbeidsvillig.
Saman med næringsdepartementet søkte vi om pengar til ein downhill-løype for sykkel. Me
fekk 40.000 til det frå Sparebankstiftinga, og snakkar med idrettslaget om samarbeid kring
opparbeidinga av denne. Det er viktig at den vert så sikker som mogleg.
I mai døydde den forrige Feiringminstaren, Mette Kjelland Limbodal. Ho var veldig glad då
eg besøkte henne på Vilberg og overrekte ein stor blomsteroppsats med helsing frå heile
bygda. Mitt siste møte med Mette bar preg av politikk, framtidsplanar og optimisme. Ho
hadde eit stort hjerte for bygda, barn og ungdom - og bestemte sjølv at i staden for blomster
ønskte ho ei gåve til Feiringregjeringa i si gravferd. I samråd med Arne, vart me einige om at
pengane skulle gå til ein konkret ting som kunne falle alle, og særleg ungar til gode.
Feiringregjeringa har vore katalysator og har hjelpt både praktisk og økonomisk for å få
Feiring filmklubb på beina. Vi har m.a. kjøpt dette store flotte lerretet, og det vart i sin heilhet
betalt med pengane frå Mette si gravferd. Over 20.000 kroner. Klubbe er allereie den største
filmklubben på Romerike, og har eit innholdsrikt og variert program. Eg vil anbefale alle å
benytte seg av tilbudet til filmklubben. Dei tilbyr både gamle kåassikarar, nyare filmar, nokre
filmar der det også blir filmklubb-pøbb i etterkant og har også filmar retta mot barn.
Feiringregjeringa har driftsansvaret for Fløygir. Det er sett ned eit eige husstyre som tar seg
av praktisk drift som, utleige, nøkler, vedlikehold og meir. Fløygir er eit gamalt og stort hus,
og difor dyrt å holde i stand og varme opp. Vi har også store faste kostnadar som forsikring,
vatn/kloakk og renovasjon. Heller ikkje i år går Fløygir i pluss på drifta. Difor har husstyret
og Feiringrådet innført ein beskjeden husleige for dei faste brukarane - som gjerne kan sjåast
som eit spleising for å kunne holde drifta flytande. VI har lagt oss på ein særs låg sats og
håpar det ikkje skremmer bort dei som brukar huset. Ingenting er hogd i stein. Så dei som
ønskjer å bidra på anna vis framfor å betale denne husleiga, kan komme med forslag på
korleis dette kan gjerast. T.d. spelte Vassarven gratis på 4.dagsfesten som eit kjærkomne
bidrag.
I fjor vår fekk vi endeleg på plass utbetalinga frå salget av Feiring kommunelokale. Vedtaket
frå kommunestyret om at ein del av summen skulle tilbakeføkast til bygda, vart påklaga av
Eidsvoll høgre. Saka låg lenge hos fylkesmannen, men vi masa nokre gonger og fekk til slutt
pengane overført. Pengane står no på ein eigen konto, og skal brukast til større vedlikehald
og utbetringar av Fløygir. Drifta skal ikkje dekkjast av desse midlane. Det har komme på
plass fleire utbetringar, og fleire vil komme. Nytt vaskerom, ny kioskluke m.m. Men det er
ikkje betalt med desse pengane.
Vi har hatt branntilsyn, og fått nokre merknadar som me jobbar med. Vi skal utbedre
rømningsvegane i 2018. Det største tiltaket er rømningsveg frå 2. stage. Hyggerommet er
inntil vidare steng fram til vi har fått på plass godkjent rømningsveg. Det vil bli trapp på

østsida av huset. Vi søker støtte til tiltaket, men dersom me får avslag vil det likevel bli
prioritert. Dette fordi det er viktig for fritidsklubben/ungdomsklubben å ha eit eige lokale der
dei kan kjenne seg heime og dere for seg sjølv.
Vi har planar om oppgradering av lydanlegget på Fløygir. Det vil i løpet av 2018 bli
installert teleslynge i både vesle- og storsalen, på oppfordring frå og i samarbeid med
pensjonistforeininga. Veslesalen vil få eit lite taleanlegg tilrettelagt for dei med
hørselsutfordringar, og for å kunne spele av lyd ved filmvisning i møter o.l. Filmklubben
søkte, og fekk tilslag på midler hos Sparebankstiftelsen. Dette, i lag med midler får
Feiringregjeringa vil finansiere nytt lydanlegg i storsalen. Vi ønskjer også å få fastmontert
projektor, sidan filmklubben treng det, og sidan det er stor etterspurnad etter det frå dei som
leiger lokalet til møter og bryllup.
I samband med at formannskapet vedtok å legge ned Feiring skule, fekk eg også ein travel
periode i slutten av november og byrjinga av desember. Eg inviterte meg på møter med alle
dei politiske partia i Eidsvoll. Alle ønskte meg velkommen, eg fekk godt med tid til å fortelje
om kva me har fått til, planar for framtida og skulen si rolle i bygda. Eg snakka om tryggheit også økonomisk trygghet/tryggheit for investeringar. Skulen er viktig for alle, ikkje berre dei
med ungar. Hugs at verdien av eigedommane dykkar vert påvirka av om Feiring blomstrer
eller visner, om skulen består, om me har butikk og eit levande kulturliv som gjer det
attraktivt å kjøpe hus i Feiring - alt heng saman. Innan budsjettforslaga skulle behandlast i
kommunestyret, var nedlegging av Feiring skule tatt ut frå alle partia sine forslag.
Ein sak mange politikarar ikkje hadde fått med seg, var muligheit for etablering av tilpassa
vidaregåande skule i bygningsmassen etter Feiringklinikken. Eg har vore i tett dialog med
styreleiaren for krokeidestiftinga og vi arrangerte seinast eit informasjonsmøte om saka på
onsdag, der politikarar, skolefolk og nokre fleire fekk siste nytt.
Dette er eit særs spennande prosjekt for Feiring, og vil kunne vise seg å vere ein minst like
stor milepæl som den den gong klinikken etablerte seg i bygda. Skulen vil ikkje legge beslag
på heile bygget, og det vert også jobba med å få på plass ein annan leigetakar. Skulen vil
trenge omlag 80 årsverk, derav rundt 50 pedagoger og 25 i sosialmedisinsk team. 192 elevar,
derav omlag 150 på internat. Gjennomsnittsalder ca 25 år, elevar frå heile austlandet. Dette
vil vi kunne merke både i idrettslaget, på arrangement og på omsetting på butikken.
Gjenstår å få inn internat-tilskot på statsbudsjettet (det har dei i Bergen), samt skaffe ca 10
mill i oppstartskapitat. Ideell stiftelse, gratis for elevane.
Vanleg lønn, difor større sjans for tilflytting. Vi jobbar difor med byggefelt og utbygger. Det
er også frå før opna for spreidd bygging langs Bamrudvegen, så for grunneigarar som vil
bygge eller selge tomter der er tida rett for å vurdere det no.
I høst blei bygda råka av ei tragisk hending. Det gjekk inn på oss alle, og regjeringa fekk,
saman med kjyrkja, kommunen og andre etater arrangert både at vi opna Feiring kirk en
kveld og hadde ein åpen kveld her på Fløygir, slik at folk kunne møtes og få informasjon.
Oppi alt, viste denne hendinga oss at vi er ei bygd som kan takle mange ting når vi står
saman.
Eg meiner, at gjennom året har vi fått vist kor nyttig og viktig Feiringregjeringa er. Å ha ein
organisasjon som er valgt av bygda og som gjennom årevis med seriøs jobbing er anerkjent
av politikarane og bygdefolket - gir oss eit mandat og muligheit. Vi har ein finger med i
mykje, og har ikkje avgrensa ansvaret til eit spesielt felt. Det gjer at vi kan ta ansvar når det

trengs, som i fleire av dei sakene eg har snakka om no og som ikkje fell like naturleg for
andre organisasjonar å ta ansvar for.
For å få Feiringregjeringa til å fungere, treng me folk. Eg syns det er synd at det
valgkomiteen slit med å finne kandidatar, og håpar ikkje det er teikn på at folk ikkje ser
verdien av den jobben me gjer. Skal me utvikle bygda, treng me at folk stiller opp i verv kanskje for andre, tredje gang. Ikkje fordi ein treng ein hobby men fordi ein kjenner at dette
er eit verdifullt bidrag til bygda. Dette gjeld like mykje for andre lag og foreininga me har.
Og så treng me at folk yter når det trengs. Me treng folk på dugnader (inkludert vakter på
arrangement) og me treng at folk kjem på arrangementa våre. Det gir inspirasjon til å halde
fram og det er viktige inntekter for å holde hjula i gang. Det er ein veldig lettvint dugnad å
stille opp på arrangement. Dette kan alle bidra med.
Me skal legge til rette for eit godt kulturelle tilbod, skape møteplasser, inkludere og ta vare på
kvarandre. Me har slagordet Feiring - et bedre sted å bo. Det får me gjennom å jobbe for
utvikling og ved å jobbe for trivsel.
Spørsmål til dette?
Even Anders Tosterud: Hva slags tomteområder er det dere jobber med å utvikle?
Torbjørn: Et felt som kanskje kan ha 50 boenheter, men det er ikke kommet så langt at jeg
kan si noe mer om det, eller «selge» det ennå.
Kjell Arne Melby: Det er kanskje siste gangen jeg er på et sånt møte (latter). Da har jeg to
tanker, to prosjekter dere kan se på på lang sikt: Dekorasjon av fronten på galleriet her på
Fløygir – kanskje lokale kunstnere? Ellers er det store muligheter for å bruke kunst av
kunstnere som har vært døde i over 70 år, der er det jo tillatt å bruke. Kanskje gå i
Nationalgalleriet og fotografere og forstørre de man ønsker å bruke? Det lar seg gjøre. Eller
man kan gå inn for å få kunst a la de seks bildene som henger over vinduene i storsalen.
Det andre prosjektet: Feiring bygdebok burde vært digitalisert. Der er det mange som har
gjort, og den har stor verdi for Feiring. Den er unik, og hvis det lar seg gjøre å digitalisere
den, bør vi få det til, så den er enklere tilgjengelig. Kanskje en kommunal oppgave, men noe
som bør ses på.
(applaus)
Da fortsetter vi med de ulike departementene, først Tanja for PR.
Tanja B. Halvorsen: Vi gjør mye av det samme fra år til år, hjelper andre lag og forening
med markedsføring. Tips oss om ting som skjer, så skal vi bringe det videre på feiring.info!
Dette er noe av det vi har gjort i året som er gått:
•

Markedsført alle arrangementer i Feiringregjeringas regi, samt en rekke
arrangementer for andre lag og foreninger i bygda

•

Bidratt med mannskap på arrangementer og vært medarrangør på MidtsommerFeiring i Årneslandet

•

Pynta med blomster langs fylkesveg 33

•

Vært på husbesøk hos nyinnflytta sambygdinger

•

Produsert og distribuert Feiringkalenderen 2018

•

Sendt ut Feiringkalender og brev til bygdas utflytta 25-åringer

•

Driftet nettsida www.feiring.info , Facebooksida ”Feiring – fager og frodig” og
Instagram-kontoen @feiringbygda. Produsert og publisert ca. 180 saker, holdt
aktivitetskalenderen oppdatert og publisert ca. 160 Instagrambilder. Facebooksida
har 1344 følgere. Instagramkontoen har 535 følgere.

•

Satt opp moro-skilt - «Midtsommer-Feiring», «Påske-Feiring», «17.mai-Feiring» og
«Jule-Feiring» langs FV33. Dramatikk rundt påske-skiltet, ettersom det forsvant på
mystisk vis, og så ble erstattet av et annet. Ble snappet opp av rikspressen; VG lagde
egen nettsak om ”Påskemysteriet i Feiring”, https://www.vg.no/nyheter. Saken ble den
mest leste i 2017 også i våre egne medier, og den ga oss mye oppmerksomhet og
mange nye følgere, http://feiring.info/mysteriet-paske-feiring/. Feature-saken ”Med
hjerte for de små skolene, om Hannes nye foretak, tangerer denne
saken.http://feiring.info/2017/12/30/med-hjerte-for-de-sma-skolene/

Planer for 2018:
•

Jobber med oppdatering av næringslivssidene på www.feiring.info. Vil ha inn
informasjon om lokale bedrifter, slik at folk kan velge å støtte det lokale næringslivet.
Ønsker også å opplyse om de som tilbyr produkter og tjenester i mindre skala, som for
eksempel barnevakt, kakebaking, grasklipping.

Spørsmål til vårt arbeid – eller innspill?
Hanne Jevnaker: Hvem har gruppa vært?
Tanja: meg, Stig Are Melby, Jøran Kristensen, Ragnhild Olsby, Eva Eik og Lisa Brodshaug
Torunn Nedrebø for kulturdepartementet: Har bestått av Kjellrun Wollvik, Torunn H.
Nedrebø, Ingve S. Brekke, Kai Melby, Terje Rogstad, Ingunn Kjensli, Inger Melby (leder, som
er på jobb i kveld). Et aktivt år med mye glede og noen nedturer. Arrangert 10 quizkvelder
med alt fra 25-50 besøkende, god stemning og en fin inntektskilde for Fløygir. Har også
arrangert en «bli kjent med Eidsvoll-quiz», stilt lag på quiz i Sundet og på Finstad. Vi stilte to
lag i finalen på Festiviteten og ett av dem kom på 2. Kjempefint tiltak, men litt dårlig
markedsført og for lite folk.
1. april hadde vi baklukeloppis på Fløygir, god stemning, mange selgere, kanskje litt lite salg.
Før 17. mai arrangerte vi dugnad ute. Mye folk bidro, så vi fikk rydda både fram- og
baksiden. Vi avslutta vårsesongen med å være med resten av regjeringa og arrangere St.
hansfest i Årneslandet.
Høstsesongen ble ikke helt som planlagt, etter tragedien som rammet bygda vår. Det ble
endringer i programmet. Vi avholdt et «åpent hus» på Fløygir med besøk av ordfører, politi,
skoleetat og kriseteam som informerte og svarte på spørsmål. I høst arrangerte vi jazzkonsert
med Feiring jubel og vassarv, og vi har hatt en ryddedugnad ute og en inne. Høstfesten i år
ble ikke samme suksess som forrige år. Kun 50 mennesker kom, men de som var der hadde en
festlig aften.
Strikkedamene har hatt 18 strikkekafeer og hjulpet oss å fullføre jobben med en egen
Feiringgenser. De har utarbeidet retningslinjer, satt ned en jury og kunne på julemarkedet
presentere vinneren. En flott genser strikket og designet av Turid Tømta. Flott jobba, alle
sammen! De som er interessert i mønsteret kan henvende seg til meg.
Turid Tømta: Har også planer om herrelue og tova votter i samme mønster. Mønsteret kan
brukes ned til barnegensere for størrelse 10 år.

Helga 1.-3. desember sto julemarkedet på kalenderen. Snøen var kommet, julegata var hengt
opp, så vi fikk en perfekt ramme. 30 selgere, god mat, øl og glühwein. Aktiviteter både ute og
inne gjorde at besøkende strømmet til. Godt besøkt førjulsquiz fredag og utepub med allsang
lørdag. I denne forbindelsen kjøpte vi inn to bålpanner og belysning til utejuletreet.
4. juledag spilte Feiring jubel og vassarv gratis på julefesten. 160 betalende ga en netto på
30.000 kroner i inntekter. Utpå kvelden fikk vi besøk av to betjenter fra Eidsvoll
lensmannskontor som var her i én time, og da de dro sa de at vi har kjempefine ungdommer!
Det skal vi være stolte av.
Vi har jobbet med prosjekt gapahuk/utecene til Fløygir, laget tegninger og kostnadsoverslag,
men prosjektet er foreløpig lagt på is av regjeringa.
Vi har også jobbet med prosjekt bokbyttebu, som skal stå på sørsiden av Coop, fullt av bøker.
Vi som feiringer kan gå dit og hente bøker og sette inn bøker vi har lest og ikke ønsker å
beholde. Vi holder på med loddslag for å finansiere denne bua. Det blir fullført av 2018kultur.
Vi har deltatt på alle regjeringsmøtene og hatt 12 egne møter.
Tusen takk til julegategutte, tusen takk til alle i kultur og andre som har bidratt til
gjennomføring av alle arrangementene! Tusen takk for alle hyggelige stunder! Det er med litt
vemod vi nå gir oss. Vi ønsker 2018-kultur masse lykke til!
(applaus)
Torbjørn: En ekstra applaus til Turid Tømta som har designa Feiring-genseren (applaus)
Øystein Haugen, næringsdepartementet: Takker for å få ha denne rollen i noen år. Fikk
beskjed om at dette var et vanskelig departement, men det har vært veldig artig. Hadde et
godt samarbeid med Mette K. Limbodal først. Det går an å ha påvirkningskraft, som vi har
hatt i vegsaken, vi har fått nytt rekkverk langs vegen gjennom Feiring. Vi har også fått en
fantastisk ny feiringminister, som gjør en del av de tingene en næringsminister naturlig ville
gjøre. Hvis noen har lyst, napp tak i den rollen, ta sjansen, utnytt mulighetene til å påvirke,
komme med ideer og få til det dere ønsker å gjennomføre. Jeg har vært dårlig til å få et helt
departement til å fungere. Men jeg ønsker de som overtar veldig lykke til! Det er en
kjempeartig ting å være med på. Jeg og Turid kom hit for fire år siden og fordi feiring.info
fantes, kunne vi bli kjent med hva bygda hadde å tilby. Takk for meg!
Torbjørn: Vi har igjen to departement, det ene er finans, det tar vi etter pausen. Men først
skal vi høre fra Tore Bjørnstad, for i fjor ble Oppvekstdepartementet gjort om til «nye»
Feiring ungdomslag. Det gjør at det er litt annerledes enn de andre departementene, de er et
eget foretak med eget årsmøte, men har møterett/plikt i Feiringrådet, som de andre
departementene.
Tore Bjørnstad: Styret i Feiring Ungdomslag har i 2017 bestått av:
Tore Bjørnstad, Lisa Brodshaug, Turid Tomta, Njål Kristoffer Brekke, Guro Skaalerud,
Kjersti Sæteråsen, Kai Melby, Emma Heggem Damstuen, Bård Holtet Aasen og Nina Stensby
Bakken.
Kai, Kjersti, Emma og Bård stiller ikke til valg for 2018.
Nye medlemmer i styret for 2018 er Karcan Altok og Kamilla Tømta Kristensen

Det har blitt arrangert 1 årsmøte, 4 styremøter, 3 klubbmøter, 2 infomøter, 8 fritidsklubber, 7
ungdomsklubber, Halloweenfest for både 1.-7. trinn og ungdomstrinnet, samt kurs i
teatersminke. Vi diskuterer også mye på Facebookgruppa vi har
Vi har gjort noen vedtak, og et av de viktigste er at alle arrangement og tilstelninger i
Ungdomslagets regi skal være alkoholfrie, noe som faller seg helt naturlig da målgruppen er
barn og unge i alderen 10-16 år.
Målet for 2018 er å opprettholde og utvikle driften av Fritidsklubben, samt og pusse opp
hyggerommet til Klubbrom. Har søkt og fått penger 56. 000 fra Frifond, Kiwanis og Eidsvoll
kommune for å gjøre innkjøp til innredning av klubbrommet oppe.
22.01.2017 Fritidsklubb, 31.01.2017 Ungdomsklubb, 05.02.2017 Årsmøte Feiring
Ungdomslag, 07.02.2017 Fritidsklubb, 07.03.2017 – Info møte med suppe og representant fra
Frilynt, 07.03.2017 – Info på skolen for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, 15.03.2017 –
Fritidsklubb, 04.04.2017 – Kurs i teatersminke med Frilynt, 07.04.2017 – Ungdomsklubb,
11.04.2017 -Fritidsklubb, 25.04.2017 - Fritidsklubb, 28.04.2017 – Ungdomsklubb,
09.05.2017 – Fritidsklubb, 23.05.2017 – Fritidsklubb, 26.05.2017- Avslutning Ungdomsklubb
på Årneslandet, 20.10.2017 – Ungdomsklubb, 28.10.2017 – Halloweenfest, ungdomstrinnet,
31.10.2017 – Halloweenfest, 1-7. trinn, 10.11.2017 – Ungdomsklubb, 14.11.2017 –
fritidsklubb, 08.12.2017 – Ungdomsklubb
I tillegg fikk alle ungdommene i bygda som er mellom 13 og 19 år tilbyd om å være med på
Splæshcamp, Nordens største sommerleir. Dette er et arrangement for ungdom som liker
teater, dans, drama, film, sirkus, musikk og media.
Feiring Ungdomslag har også gitt innspill til og godkjent utleieregler og leiepriser for
Fløygir. Feiring Ungdomslag har nå selv ansvar for innkjøp og salg i kiosken på
klubbkveldene.
Turid E. Haugen: Hvor mange medlemmer?
Tore: Rundt 110 medlemmer. Vi skal skaffe oss Vipps før vi går videre med mer verving. Vi
har også hatt infomøte med moderorganisasjonen Frilynt, som har vært på skolen og informert
ungdommene direkte. Det er ganske mye som skjer!
(applaus)
Torbjørn: Hvor lenge vi fortsetter ordningen med at ungdomslaget er en del av regjeringa
veit vi ikke, men det utløser muligheter for at ungdomslaget kan ha medlemskontingent og
dermed søke om støtte og vi kommer til å fortsette å ha det sånn i alle fall i året som kommer.

Kaffe/pause
Torbjørn: I Feiring er vi ganske gode på å skrive søknader. I 2017 fikk vi til sammen mye
penger fra DNB sparebankstiftelsen, Guro har du oversikten?
Guro: Jeg har hatt gleden av å være med og starte opp Feiring Filmklubb og vi søkte og fikk
50.000. Næringsdepartementet fikk 40.000 til downhilløype, FAU ved Feiring skole fikk
217.000 til Tufte/apparatpark og Feiring jernverks venner 225.000 til restaurering av murer.
Ved første tildeling i år fikk FIL allidrettsgruppe til utstyr etc. Mulig der var flere som fikk
penger da, ved den første runden, men til sammen er det i alle fall 592.000 kroner som bygda
har fått i år. Men det som egentlig er verdt applausen er det Bente Furulund sa da hun kom for

å dele ut sjekker: «dette vitner om et høyt aktivitetsnivå og tillit til disse lagenes
gjennomføringsevne». Det er litt artig. (applaus)
Torbjørn: Furulund er lokal, sitter på Jessheim og følger med på og kjenner til det som skjer
i Feiring. Nå skal vi få regnskapsoversikten fra finansministeren.
Sverre Limbodal: viser resultatregnskap for regjeringa på lerretet. Sum inntekter 1.466.244,
utgifter 129.460, driftsresultat 1.336.794. Egenkapital: 1.463.363 kroner. Viser en oversikt
over sju arrangementer som Kulturdepartementet har stått for (fester, marked, loppis etc), der
kun ett har gått med underskudd. Jeg synes kulturdepartementet fortjener en applaus for den
jobben de har gjort (applaus). En kommentar fra revisorer om at bilag skal ha signatur 1 og
signatur 2 og Sverre viser en endring som er gjort på skjemaene til Feiringregjeringa for å
etterkomme ønskene fra revisorer.
Resultat Fløygir: Inntekter 140.303, utgifter 229.406, driftsresultat -89.103 kroner. Årsresultat
-89.090, Egenkapital 84.352 kroner står på Fløygir-kontoen ved årsskiftet etter at
Feiringregjeringa har bistått med betaling av utgifter på ca 86.000 kroner. Målet har vært at
Fløygir dermed skal ha noe egenkapital på konto, sånn at huset skal «stå på egne bein» fra nå.
Jeg har med et skjematisk budsjett, som viser at vi trenger leieinntekter for Fløygir på rundt
150.000 kroner i 2018 for å få det til å gå i null (applaus)
Torbjørn: Spørsmål? Nei. Vi har kopi av regnskapet her, hvis noen vil ha det med hjem og
studerer det, eller dere kan få det tilsendt på epost.
Da er vi kommet til valg. Da gir jeg ordet til valgkomiteen ved Liv Sigrid Solberg.

Valg
Liv S. Solberg: Denne regjeringa har gjort en fantastisk jobb, i alle departementene. Jeg
jobber i rådhuset i Eidsvoll og der sier de at det er verdt å lytte til Feiringregjeringa. Vi har
kunnet glede oss med mange arrangementer gjennom året, og den jobben pr-departementet
gjør. Vi har idrettslaget, menighetsrådet, jernverket, FAU og så videre – det er mange
mennesker som er aktive. Det å være i valgkomiteen… det ser ikke ut som vi har gjort en
kjempejobb, men vi har jobba!
Heldigvis fortsetter Torbjørn som Feiringminister (applaus).
Finansminister Sverre Limbodal fortsetter (applaus)
Hanne Jevnaker fortsetter som sekretær (applaus)
Revisorer Nils Einar Berger og Kåre Limbodal fortsetter (applaus)
Torbjørn: Ungdomslaget har sitt eget årsmøte rett etter dette, så de «hører ikke til her», vi
hopper over det nå.
Liv: Kulturdepartementet: der er det mange som gir seg nå, etter å ha gjort en kjempejobb.
Ingve Brekke fortsetter (applaus) Linda Gulbrandsen blir ny leder (applaus) Nina Stefferud
(ny). Vanskelig gruppe å få folk til. Linda er innstilt på å hanke inn folk til arrangementer
underveis, så vi håper at folk melder seg, hvis de kan tenke seg å bidra, det har jeg gjort!
PR-departementet: Tanja fortsetter (applaus), Lisa, Eva, Stig Are, Jøran, Ragnhild fortsetter
også (applaus). Arild Askeland er ny som teknisk support (applaus)

Næringsdepartementet: Det er foreslått å kanskje endre innholdet litt, at vi kaller det idé og
nytenking? Jan Erik Hanestad er ny leder (applaus), Maren Pindsle Holte fortsetter, Aina
Aksnes er ny og Vidar Svendby er ny som rådgiver (applaus)
Valgkomiteen: Jeg, Liv har ett år igjen, Eldri Berger Askeland fortsetter og vi skal ha inn en
ny som vi ikke har helt på plass ennå, vi jobber med den.
Liv: Er det noen som har kommentarer eller noe å si til valget?
Turid E. Haugen: Noen av de nye vi ikke veit hvem er. De må reise seg: Linda (applaus).
Takk til alle som har sagt ja!
Torbjørn: Takk skal du ha, Liv. Som dere ser, er det noen hull, og hvis dere sitter og tenker
at jeg skulle svart ja da jeg ble spurt, så er det bare å melde seg. Kulturdepartementet kan
gjerne være flere. Si det også gjerne til folk som ikke er her.
Da er vi kommet så langt at vi kan runde av årsmøtet for Feiringregjeringa. Bli gjerne igjen
for å være med på et særs kort årsmøte i Feiring ungdomslag. Hils gjerne på Elisabeth og Alf,
som har flyttet inn i Disserudskolen, som sitter her (applaus).
Før vi går hjem, må vi takke av, på ordentlig vis. Flere av dem som gir seg er dessverre ikke
her i dag. I fjor var det Per Otto Flesvik som ble valgt til finansminister, men han har slitt med
helsa og meldte ganske raskt ifra at han ikke kunne ta vervet, så Per Otto ble invitert i kveld
for å få blomster og vin, men kunne ikke komme. Inger Melby gir seg som kulturminister,
men måtte jobbe i kveld, så hun skal få påskjønnelse seinere – dere må gjerne gi henne en
klapp på skuldra. Men Øystein Haugen er her og skal få blomster (applaus)
Morten Fallet Haugli har vært leder av valgkomiteen dette året og har gått av etter tre år.
(applaus)
Da er vi ferdig for i kveld, takk for nå!
(Applaus)
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