Feiringtinget på Fløygir søndag 26. januar kl 18.00
Frammøtte: ca 75
Åpning: Underholdning ved ei dansegruppe med elever fra Feiring Ungdomslag, fra en
kabaret de viste her på Fløygir før jul.
Torbjørn Ellingsen ønsker velkommen til årsmøte, med vanlige årsmøtesaker.
Men vi skal først straks få besøk av Trond Solvang, styreleder i Krokeidestiftelsen, som skal
gi oss informasjon om Feiring videregående skole. Han skal fortelle, men tar også imot
spørsmål.
Solvang: Takk for invitasjon – hyggelig å være her! Vi hadde et folkemøte her for drøyt to år
siden, om den skolen vi ønsker å starte i lokalene etter Feiringklinikken. Vi fikk godkjennelse
fra Utdanningsdirektoratet i januar 2018, da søkte vi Stortinget om internattilskudd,
finansiering av en sosialavdeling 10 mill + 28 mill de påfølgende år.
Det fikk vi ikke i 2018, men da statsbudsjettet for 2020 skulle legges fram, fikk vi i siste liten
telefon fra Henrik Asheim om at nå er disse pengene på plass i statsbudsjettet. Da er
finansieringen på plass. Inntil 192 elever og målet er at ca 70 prosent av dem skal bo på
hybler på skolen, resten pendle fra nærliggende områder.
Målet er oppstart i midten av august med inntil 68 elever, håper i alle fall minst 40 det første
året. Deretter 130 elever høsten 2021 og full skala fra 2022. Trenger ca 30 ansatte fra og med
i høst, av dem ca 17-18 med pedagogisk bakgrunn og 4-5 i administrasjon, folk på kjøkken,
vaktmester og resten som miljøarbeider og sosialmedisinske medarbeidere. Dette kommer det
søknadsannonser på snart, med tydelige kvalifikasjonskrav.
Det som mangler er avtalen med LHL om leie av bygget. Det må på plass i løpet av tirsdag
neste uke, her er vi på overtid. Tror vi kommer i land, ellers hadde jeg ikke turt å stå her nå.
Håpet å kjøpe bygget, men det fikk vi ikke. Må leie. Satser på full aktivitet i høst, med bruk
av etter hvert 80 prosent av hele bygget. Da vet dere noe om framdriften og planen.
Vi har fått godkjent en videregående skole med ordinær læreplan med helse- og omsorgsfag,
bygg og anlegg (neste skoleår, ikke første) og allmennfaglig påbygging.
Hvem er elevene? Når dansegruppa begynte med låta «Uprising», så er det det skolen handler
om – gutter og jenter som ikke helt har funnet plassen sin i den ordinære skolen, jeg kan tenke
meg at tilnærmet alle som er her kjenner minst en som ikke har passet 100 prosent i den
ordinære skolen. Kanskje særlig gutter. Trives ikke, finner seg ikke til rette, dropper ut. Ikke
dermed sagt de er indre intelligente, tvert imot, men mange kjeder seg. Mange er gode på
dataprogrammering for eksempel og sitter hjemme med det, men får ikke eksamenspapirer og
dermed ikke jobb – og faller utenfor samfunnet.
Disse kan begynne på Krokeide – som en second chance. Helt annen type skole – alle elevene
rundt dem er som dem. Samme interessefelt, masse energi, men ikke modningen for å gå på
videregående. Snittalder hos oss er 25 år, 80 prosent gutter. Første år fyller de alle hullene fra
tidligere skolegang. 79,5 prosent besto i kullet som gitt ut av Krokeide i går – mer enn i
ordinær vdg. Mange sekserkandidater, de fleste av dem får jobb og finner sin plass i
arbeidslivet. De har lært 1) Mestre livet og 2) å mestre et håndverk/et fag.

Miljøavdeling og sosialmedisinsk avdeling i tillegg til skolen, for å skape trygghet og god
ramme for elevene. Krokeide har de siste årene ikke hatt noen som helst utfordringer med rus.
Har opplevd noe tidligere, men ikke antydninger i det siste.
Tar gjerne imot spørsmål.
Det første vi håper skal skje her er 13.-15. februar arrangerer vi åpen dag, så de som er
interesserte og nysgjerrige kan komme og se. Da innreder vi noen av klasserommene og
hyblene.
Håper dere vil snakke med folk i området som kan være interesserte og aktuelle for
skoleplassene. Vi henvender oss til alle Nav-kontorene. Skolen er landsdekkende og tar imot
fra hele Norge, men vi tror det blir mest fra Østlandet.
Kriterier: ikke fullført vdg, dokumentasjon på at du trenger særskilt tilrettelegging.
Det koster ingenting å gå på skolen, ingen skolepenger, ingen boutgifter, fire måltider uten å
betale noe. Alt skoleutstyr er gratis – viktig poeng for oss. Annonser går ut nå straks, for å
søke.
Nettside lages til uken: feiring-vgs.no med lenker + alle offentlige søkeportaler, alle vanlige
kanaler som alle andre elevplasser
Akershus fylkeskommune måtte godkjenne skolen og de anbefalte den sterkt, for dette er et
tilbud den off. fylkeskommunen i dag ikke har, men som vi trenger.
Ulrikke deVibe: Kommentar; jeg tror vi er mange som gleder oss til å se at det store tomme
bygget blir fylt med liv igjen, så vi ønsker der velkommen!
Solvang: Tusen takk, det var veldig hyggelig sagt (applaus) Vi har hatt et godt samarbeid
med Torbjørn de siste to åra, og hadde ikke fått til dette uten han.
Vi ser at det som er annerledes i Feiring enn i Fana/Krokeide, er det aktive livet dere har i
bygda, med masse tilbud, så vi håper de elevene og ikke minst de ansatte vil bli tatt godt imot
i lokalmiljøet her, så vi håper folk vi både slå seg ned og bosette seg her og trives. Håper også
elevene kan finne sin plass i lokalmiljøet.
Linda Gulbrandsen: Bassenget er det mange som lurer på. Kan bygda få bruke det igjen?
Solvang: Det tror jeg sikkert vi kan få en god løsning på! Vi kommer ikke til å bruke det hver
dag hele dagen. Ser også at Vidar Svendby sitter her – uten Torbjørn og Vidar hadde vi ikke
kommet dit vi er i dag, så vi har hatt god støtte her
Kjell Asbjørn Bunæs: Elevene skal ha særskilte behov, hva vil det si?
Solvang: Læremessige utfordringer eller psykiske utfordringer. Vi har ikke klasser, vi har
små team med maks 8 i hver. Vi har blitt veldig gode på å «fylle hull» i
kunnskapen/undervisningen. Det ordner vi, så de får en bred kompetanse for å jobbe med
andre fag. Alle pedagoger har spesialpedagogisk bakgrunn, men vi har også dobbelt så mange
ansatte per elev som i vanlig skole, så vi har mer ressurser på hver elev og kan følge opp mye
bedre. Når det gjelder det psykiske, er det sos.medisinske apparatet som jobber 24/7 for å
kunne bistå, med nattevakter etc. Sosial angst og vegring ikke uvanlig når man har vært litt
utenfor en stund.
Torunn Ekornholmen: Hvor mange er lærere?

Solvang:13-15 det første året – 60 ansatte neste sommer, mens 2022 er vi ok oppe i 85-90. Ca
70 prosent av de ansatte er lærere.
Lisa Brodshaug: Du nevnte leieavtalen med LHL og sa du er optimistisk – er det knytta til
LHLs skjebne på Gardermoen?
Solvang: Vi kommer i mål. Det står bare på penger. Det har ikke med LHL på Gardermoen å
gjøre, ikke i det hele tatt. I 2013 vedtok de å flytte fra Feiring, påsken 2018 flyttet de. Så har
de jobbet for å selge eller leie bort i nesten 6 år. Den eneste seriøse interessenten er egentlig
oss. Enten får de oss, eller så får de ingen. Sånn sett har vi gode kort på hånda. Men vi gjør
oss kostbare fordi den leiekontrakten vi signerer skal godkjennes av juristene i
Utd.direktoratet og de har strenge krav. Det er ikke vi som er sære, vi vet at kontrakten må
være lovlig for at vi skal få de tilskuddene vi trenger. Disse vilkårene må LHL forholde seg
til, de vet hvor de må. Jeg var litt pessimist onsdag-torsdag, men hadde ikke stått her hvis jeg
ikke trodde vi kom i land. Men jeg står her.
Tore Bjørnstad: Det er vi glad for! (applaus)
Ole Johan Aasen: Det trengs mye ombygging. Er det realistisk å begynne til høsten?
Solvang: ja, det er det. Dere kjenner bygget. Glem sykehusbygget, den ser ut som en bomba
krigsplass. Hele fløyen til venstre når dere kommer inn, i tre etasjer – 11 hybler i hver etasje,
det samme i fløyen rett fram. Pasientrom – det eneste som skiller den fra en hybel er
oksygenrøret. Møbler og senger med Jensen-madrasser står der. Trenger tilpassing av
lærerrom, der må det rives noen vegger og settes opp lettvegger. På høyresiden av resepsjonen
er det auditorium, styrerom og nok plass til 50-60 elever – vi kunne startet opp i dag. Men for
at den skal være egnet som skole, begrenser vi arealet og begynner ombygging av det vi
trenger for år to. Først siste år tenker vi å ta i bruk sykehusdelen.
Guro Ekornholmen: Hva ser dere på Krokeide av hva som trengs for elevene utenom
skolen? Hva kunne vi hatt av tilbud her i bygda som elevene ville vært interessert i? Kafeer
eller annet?
Solvang: Godt spm. Her er det fin beliggenhet som på Krokeide, helt ytterst i Bergensfjorden.
Vi har masse padling, dykking, svømming – mye fritidsaktiviteter i sjø. Det ønsker vi her
også. Skiller Feiring fra Fana – det er «snobbestrøket» i Bergen, altså ikke så mye integrering
i lokalmiljøet. Det håper og tror vi blir annerledes her, for de ansatte også. Lokalbefolkningen
er engasjert i hverandre og tar var på hverandre, det håper vi kommer alle ved vdg. til gode.
Det gleder vi oss til.
Det ligger en pizzakiosk 5-600 meter fra Krokeide-skolen, den tror jeg går knallbra! Men
elevene driver også egen kafe for å lære seg logistikk med mat, salg etc. Vi er stolte av at
elevene legger ganske betydelig om kostholdet sitt og får mer aktiv livsstil. Men de vil være
interessert i dans, musikk, sykling, turer, lan-/datatreff og sånne ting.
Anne Kari Røise: Hva skjer på Krokeide om sommeren – ser dere for dere en drift da?
Solvang: Godt spørsmål. I ferier reiser alle elevene hjem. Sommerferien tømmes stedet. Har
ikke diskutert hva vi eventuelt kan bruke det til, det har vi ikke hatt tid til. Ofte på Krokeide
brukes sommer til vedlikehold av bygget, oppussing etc.

Torbjørn: Det er mange som spør meg «det er sånn at LHL eier Krokeide, ikke sant»?
Solvang: Nei. I juli 2017 ble hele bygget Feiringklinikken solgt til svenske Hemfosa, men
leier det tilbake på en 15 årskontrakt. Så blir det framleie til oss igjen.
Ole Johan Aasen: Hvis LHL går konkurs, må dere da kjøpe bygget av Hemfosa?
Solvang: Både ja og nei, LHL som medlemsorganisasjon kan knapt gå konkurs. Skulle det
verste skje, må vi bare forholde oss til Hemfosa. Forenklet sagt.
Kjell Asbjørn: Studieretninger?
Solvang: Helse/omsorg, bygg/anlegg. Vi har blitt oppringt av en bedrift som har garantert å ta
imot alle lærlinger hvis vi utdanner forskalingssnekkere. Fagene i Krokeide og fagene vi
legger opp her er de SSB 15-30 år framover sier det blir størst behov for i Norge. Etterspurte
yrkesgrupper. Samt allmennfaglig påbygging.
Irene Engjom: Er det noen aldersgrense oppover?
Solvang: Det er ingen aldersgrenser. Krokeide kun 3 under 18 år, den eldste 52 år, en i 40årene, men snittalderen synker stadig. Siste kullet i høst var tyngden ned mot 22 år.
Knut Ramfjord: De som ikke makter eksamen – hva skjer med dem?
Solvang: Ca 20 prosent gjelder det (off. skole 30 prosent). De kan gå om igjen, noen søker
om å få begynne på nytt, men har ikke tall på det her nå, dessverre. Det kommer jo også noen
få som viser seg å være for syke til å gjennomføre og de er blant de nevnte 20 prosentene.
Torbjørn: det er mulig å stille flere spørsmål seinere – jeg kan formidle. Gi Trond Solvang
en applaus på veg ut! (applaus)
Det er spennende tider for oss, for Eidsvoll kommune og Feiring. Vi har fått henvendelser fra
både utbyggere og folk som vurderer å starte forretning i Feiring – i flertall. Det er moro.
Etter at nyheten har kommet i avisa. Betyr også noe for det fritidsaktivitetsnivået vi kan
forvente å holde her i bygda. Vi har allerede begynt å bruke det i samtaler med kommunen;
flerbrukshall, busstilbud og Coop Prix kommer til å merke det, det vil vi også merke.
Eiendomsprisene i bygda vil merke det, og vi håper at noen av de som skal jobbe på Feiring
vdg ønsker å bo i bygda og at de lager unger og at vi får behov for å oppgradere og bygge ut
Feiring skole. Det er spennende nå når Krokeidestiftelsen er i forhandlinger med LHL, og vi
har jo hatt møte med Frode Jahren her tidligere – han er en hard negl å forhandle med. LHL
betaler Hemfosa 12 millioner kroner i leie i året, men det kan ikke Krokeide som skole
håndtere.
Kjell Asbjørn: Har dere i regjeringa en handlingsplan opp mot dette videre?
Torbjørn: Vi har ikke en plan, men vi har snakket om å få til synergieffekter av dette, men vi
gir oss ikke hvis dette stopper på tirsdag. Godkjenningen fra Utd.direktoratet går ut i 2020,
men – Solvang og jeg snakker sammen nesten daglig, vi har lagt en god del arbeid i det. Men
dette skal vi se på i nytt Feiringråd – forhåpentligvis mye fint å jobbe med utover våren.

Årsmøtet starter.
•

Godkjenning av innkalling – ingen innvendinger.

•

Valg av møteleder – er det noen som har noe imot at jeg fortsetter å lede møtet? (applaus)

•

Valg av referent – er det noen som har noe imot at Anne Ekornholmen fortsetter å
referere? (applaus)

•

Valg av to til å underskrive protokoll – Tanja Brodshaug melder seg, Stig Røset melder
seg

•

Årsberetning fra departementene og planer framover. Innspill og spørsmål fra salen tar vi
etter hvert som de dukker opp.
Torbjørn – Feiringminister: vil takke alle som har bidratt i året som har gått. Det som
er fint med regjeringa, er at alle kan være med, noen gjør litt, andre mer – det er bra!
Departementene er PR (ambulerende leder), finans (Sverre Limbodal), kultur (Linda
Gulbrandsen) og leder av Feiring ungdomslag (Tore Bjørnstad) møter i Feiringrådet. Har
hatt 9 møter i 2019. Trivelig, kreativ gjeng har til og med hatt et par sosiale kvelder.
Rådet står for Midtsommerfesten og de to konsertene på Fløygir rett før jul, samt
ruskveld med mange foreldre og ungdommer. Det håper vi å gjenta seinere. Min rolle har
vært å være «halvpolitiker» og jobbe med kommunen, samtaler med ordfører John Erik
Vika.
Fløygir: Nylig hadde vi møte med ordfører, rådmann og kultursjef, det var med
pensjonistlaget, ungdomslaget, idrettslaget, for å fortelle hva som foregår i Feiring og
hvilke utfordringer vi har. Først og fremst med drift av dette huset, som i år er 99 år
gammelt. I 2019 var det ca 250 små og store arrangement på Fløygir (applaus) – møter,
private lag, øvinger, ungd.klubb og alle disse tinga. Viser hvor viktig huset er. Fikk god
forståelse fra kommunen.
Feiring skole: Vi tok også opp Feiring skole med kommunen. Vi har jo en plan fra
tidligere for økonomien og det pedagogiske i å starte en friskole – hvis kommunen legger
ned Feiring skole. Og Eidsvoll kommune, ved rådmannen veit hva det betyr økonomisk
hvis de legger ned Feiring skole – det vil ikke lønne seg: «Nei, vi har ikke råd til å legge
ned Feiring skole».
Buss: Har tatt opp temaet om Vy-bussen fra Gjøvik kan gå via Hammerås. Jeg og
varaordfører Hege Svendsen skal på et møte med busselskapet for å se om det er mulig.
Da kan man gå på bussen her og ved Hammerås går busser hvert kvarter til Jessheim.

Økonomi/drift Fløygir: Den er stram, men sunn. Sverre Limbodal har gjort en veldig
god jobb. Å skille ut Feiring ungdomslag i stedet for Oppvekstdepartementet gjør blant
annet at ungd.laget kan søke momsrefusjon: litt over 21.000 kroner. Vil også trekke fram
Tore Bjørnstad som gjør en fantastisk jobb med å få driften av Fløygir til å henge
sammen (applaus). Klubbrom i 2. etasje skal på plass i løpet av året, med sterkere gulv,
rømningstrapp og sikkerhet i system.
Tore Bjørnstad: vi ble pålagt en del ting i 2007 av Øvre Romerike Brann og redning –
så vi er akkurat i rute
Torbjørn: vi skal fortsette å jobbe – det viktigste er Feiring videregående skole, der vi
skal forsøke å få det absolutt beste ut av det. Vi har skrevet eposter, leserinnlegg, ringt
stortingsrepresentanter og laget nettside for Feiring vdg (Frode Hansen). Vi har sagt vi
skal hjelpe til når det skal være åpen skole, flere har sagt de vil bidra. Og vi snakker med
Eidsvoll kommune så det skal gå så lett som mulig å etablere seg her.
Vi kommer nok til å prioritere litt ned å jobbe med fylkesvegen, der blir vi for små mot
Viken fylkeskommune. Spørsmål?
PR ved Espen Eik:
Fem personer + Arild Askeland som har hjulpet oss med å få opp en side med bedrifter
og tilbydere i Feiring. Meld dere gjerne, send en epost, så legger vi dere til – så folk
finner den hjelpa de trenger. Vi har gitt ut to utgaver av et «blad» med oversikt over
arrangementer på Fløygir, samarbeid med Feiring filmklubb. Lagt ut 117 saker på
feiring.info, hengt opp skilt, laget Feiringkalenderen 2020 og ordnet/vannet blomster på
bruene og ved butikken om sommeren. Vi har vært aktive på facebooksida – det mest
populære: 11.400 visninger av posten om at vi henger opp «17-mai-Feiring», det nest
mest populære innlegget var 4900 del og lik av ei ku som var borte på åsen. Det var kjapt
oppsummert! (applaus). De andre i pr-departementet har vært Lisa Brodshaug, Jøran
Kristensen, Stig Are Melby og Ulrikke deVibe.
•

Kaffepause
Ungdomslaget v/Tore Bjørnstad: Har dere lagt merke til at jeg er den første som prater
i denne mikrofonen i kveld som ikke er fra Vestlandet? (latter)

Vi i ungdomslaget arrangerer fritidsklubb på tirsdag, ungdomsklubb på fredager,
dugnadsdrevet med foreldre som vakter. Vi har jobba noen år for å få ungdommen til å
skjønne at de er en del av noe større, av Frilynt-bevegelsen, og i 2019 sendte vi fire jenter
på Splæsh-camp på Sørlandet. De drar nok gjerne igjen! Ble inspirert til å starte ei
teatergruppe her i høst med juleforestillingen «Julemedisterfarse», og denne dansen var
med på den forestillingen, koreografert av Rebekka Andresen.
Hyggerommet er ikke brukt på mange år på grunn av manglende branntrapp, men nå
nærmer vi oss slutten av søknadskjemaer etc, vi har fått penger til trappa. Gulvet i
rommet må også forsterkes og har fått 108.000 kroner til det, så vi kan sette inn igjen et
biljardbord uten at noen i veslesalen får det i hodet. Så får ungdommene et rom som er
sitt i huset, hyggerommet. Skal også fortsette det med teatergruppa og skal ha dansekurs
på tirsdager framover. Ut over det – meld dere gjerne inn i Ungdomslaget, gammel som
ung – det trenger vi når vi søker om penger! I tillegg til meg: Turid Tømta, Nina Bakken,
Lisa Brodshaug, Karcan Altok, Petter Osbak.
Torbjørn: Antall medlemmer gjør at man kan søke på potter som krever medlemmer –
som Feiringregjeringa ikke kan. De skal ha eget årsmøte på seinere tidspunkt – følg med
på feiring.info
Kulturdepartementet v/Linda Gulbrandsen: Torill Tingvoll, Jan Erik Hanestad, Liv
Solberg, Ronny Tingvoll, Nina Stefferud. Har arrangert ni quiz’er her på Fløygir, to av
dem musikkquiz, fellesdugnader som til påske og Midtsommerfeiring, julemarked over to
dager og fjerdedagsfesten. Strikkekafeen har gått for seg sjøl og driver på Coop på
torsdager.
Hanne Jevnaker: Det ble sagt her i stad, men jeg synes det er viktig at vi får enda bedre
fram at uten Torbjørn Ellingsen som Feiringminister hadde det faktisk ikke vært mulig å
få til Feiring videregående skole. Vi har drevet regjeringa siden 2005, og målet da vi
starta opp var trivsel og aktivitet. Vi hadde næringsdepartement ei stund og det skulle
være lov å tenke stort og mulig å få til store ting. Så skjer dette her med klinikken, og så
er vi så heldige at Torbjørn skjønner hvor viktig det er – og han jobber så utrolig mye, og
han fortjener så masse ros, så snakk gjerne med han og gi han et klapp på skuldra når
dere ser han. Og så må vi alle sammen reise oss og klappe! (stående applaus)

Torbjørn: Tusen takk. Jeg tror det er viktig å huske at det er mange måter å være med i
Feiringregjeringa på, det er mange måter å bidra på, stort og smått. Det skal ikke være
umulig å finne nye folk som tar over. Dette var ekstraordinært nå, men det er ikke sånn
hele tida, altså. Men takk for oppmerksomheten. Nå skal vi tilbake til programmet.
Finansdepartementet v/Sverre Limbodal:
Feiringregjeringa:
Sum inntekter: 96.345
Sum utgifter: -167.771
Driftsresultat: – 71.426
Årsresultat: - 63.144
Egenkapital: 1.411.584
Revisjonsrapport: Finner ingen feil eller mangler.
Fløygir:
Sum inntekter: 272.533
Sum utgifter: -248.012
Driftsresultat: 24.520
Årsresultat: 24.525
Egenkapital 81.140
Totale driftsutgifter på Fløygir: 123.547 kr for 2019
Revisjonsrapport: Finner ingen feil eller mangler.
Knut Ramfjord: Hva koster det å ha dette huset brannforsikret?
Sverre: 17.490 kroner i året
Lisa Brodshaug: Fløygir fikk jo en del penger for vedlikeholdsutgifter for noen år siden.
Jeg synes det er viktig å presisere at de pengene som står der ikke betyr at verken Fløygir
eller regjeringa er millionærer. Det er snakk om 1,3 millioner til investeringer etter salget
av kommunelokalet
Nils Einar Berger: Kåre Limbodal og jeg har revidert dette regnskapet i flere år. Har
presisert flere ganger at det ved kontantsalg skal opptalt sum alltid signeres av to
personer. Nå er det to underskrifter på alt, det er andre året på rad at alt er i orden. Det er
bra! (applaus).

Liv Solberg: Da vi hadde julemarked var det mange som vippsa og noen brukte
kontanter. Hvordan ser du inntektene?
Sverre: Jeg kan se alle summer som vippses inn, med klokkeslett og navn på betaler.
Torbjørn: den enkleste dugnaden man kan gjøre, er å møte opp på arrangementer og
bruke kiosk og arrangementer – da går det penger inn i kassa.
•

Valg
Torbjørn: Valgkomiten har bestått av Eldri Berger og Monica Svendby, de er dessverre
ikke her, så jeg er usikker på hvordan vi gjør det. Kan jeg lese opp det de har oversendt?
Godkjennes.
Torbjørn: valgkomiteen har strevd med å fylle opp plassene, og har ikke fylt alle poster.
Blant annet mangler vi folk til valgkomiteen. Si gjerne ifra nå, eller seinere. Viktig å ha
en valgkomité – Monica Svendby kan ikke være aleine. Det samme gjelder noen av
departementene våre, blant annet kultur – man kan bidra med mange forskjellige ting her,
ulike ansvarsområder. Kanskje vil dere arrangere en konsert? Det er strålende, i så fall.
Tenk på det, det er mulig å melde seg i etterkant.
Vil også rette en takk til en del hjelpere som ikke er på valg: for eksempel de som stiller
opp og tar opp og ned julegatestjernene og de som tar ut og inn vanntrampolina – en del
sånne folk som er kløktige arbeidsfolk. Liten applaus for dem og! (applaus) De går så
stille i gangene at de kan glemmes, men vi er veldig glad de er her!
Ungdomslaget skal ha sitt årsmøte seinere. Vi begynner med PR – Torbjørn leser opp (se
liste under). Takk til Lisa som tar ledervervet!
Kultur: ingen har tatt på seg ledervervet foreløpig, så dere må konstituere dere. Flinke,
arbeidsomme folk, men de skulle gjerne vært flere. Berømme dere for julemarkedet!
Finansminister: Sverre tar gjenvalg hvis vi vil ha han (applaus)
Nils Einar og Kåre har sagt ja til å være revisorer (applaus)

Må også si at vi har fått ei brannverngruppe – det ansvaret er delegert til Vassarven; Nils
Einar Berger og Egil Arne Bakken. Alle faste grupper må gjennomføre en brannøvelse en
gang i året, papirer skal signeres.
Jan Erik Hanestad: viktig at folk veit hvordan et brannslukkingsapparat fungerer.
Tore Bjørnstad: Det er underveis.
Torbjørn: Hanne Jevnaker har vært sekretær og vil gjerne fortsette (applaus)
Og jeg har vært Feiringminster og tar ett år til hvis ikke noen har motforslag? (applaus).
Det blir mitt fjerde og jeg er ganske sikker på at det blir mitt siste. Da får vi jobbe godt
med å rekruttere og komme opp med nye, gode ideer!
Valgkomiteens innstilling til Feiringregjeringa 2020:
Feiringminister:
Torbjørn Ellingsen

Finansminister:
Sverre Limbodal

Sekretær:
Hanne Jevnaker

Revisorer:
Nils-Einar Berger
Kåre Limbodal
Kulturdepartementet:

Ungdomslaget:
Leder: Tore Bjørnstad
Turid Tømta
Nina S. Bakken
Lisa Brodshaug
Petter Osbak
PR-departementet:

Nina G. Stefferud
Liv Sigrid Solberg
Jan Erik Hanestad
Kjellrun Wollvik (ny)

Leder: Lisa Brodshaug (ny som leder)
Stig-Are Melby
Espen Eik
Ulrikke De Vibe
Anne Kari Røise (ny)
Guro Ekornholmen (ny)
Arild Berger Askeland (teknisk support)

Torbjørn: Da har vi en avtroppende kulturminister som har gjort en stor, god jobb. Linda
Gulbrandsen, kom fram (applaus). Får blomsterbukett overrakt av Hanne og Torbjørn.
Det ble et langt møte, og jeg deler skylda med Trond Solvang – jeg håper vi ror dette i land!
Takk for møtet!
Feiring, 26. januar 2020
Signeres av Tanja Brodshaug og Stig Røset

