
Årsmelding 2022
Naturvernforbundet Oslo Øst dekker bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. I 2022 har vi jobbet
med å fremme miljøvernsegnasjement i våre bydeler og knyttet kontakt med nye
samarbeidspartnere. Alt i alt har 2022 vært preget av at styret har hatt mindre kapasitet til å
gjennomføre sine oppgaver enn forventet på starten av året. Vi har prioritert ressursene vi har til
rådighet til å gjennomføre utadretta og lavterskel aktiviteter gjennom året.

Lokalt saksarbeid
På årsmøtet i 2022 vedtok lokallaget å prioritere fokus på biologisk mangfold og grøntområder i
våre bydeler. I 2022 har vi ikke jobbet så mye politisk, men hatt mest fokus på aktivitetsbyggende
arbeid.

Arrangementer og utadretta virksomhet
I 2022 sto vi for 3 arrangementer for lokallagets medlemmer. I tillegg har vi bidratt til 4

arrangement i samarbeid med andre aktører.

● Torsdag 17. februar arrangerte vi årsmøte på Kampen Bydelshus i bydel Gamle Oslo. Etter

møtet spanderte lokallaget middag for alle deltakerne.

● Lokallaget gikk samla i 1. mai-tog under parolen “Skap jobber som kutter utslipp – ikke mer

oljeleting!” sammen med andre deltakere fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

● 6. til 8. mai dro representanter fra lokallaget til Vevring i Sogn og Fjordane for å delta i

aksjoner der mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Utgifter til leie av bil ble støttet av

lokallaget.

● 21. og 22. mai arrangerte vi klesbyttemarked for ungdom fra hele Oslo på Sentralen i

samarbeid med Sparebankstiftelsen, som del av et større arrangement med 2-300

deltakere.

● Mandag 20. juni arrangerte vi sommeravslutning for lokallaet, med humlesafari og kurs fra

La Humla Suse.

● torsdag 6. september deltok styret på elvevandring langs Alnaelva i regi av Alnaelvas

venner der vi lærte om det biologiske mangfoldet i Svartdalen.

● Torsdag 13. oktober bidro vi til gjennomføringen av lysvandring langs Alnaelva, der vi hjalp

til med å sette ut fakler og sto på stand.

● Lørdag 11. oktober arrangerte vi kles- og stiklingbyttemarked på Deichmann Grünerløkka

● Tirsdag 6. desember arrangerte vi juleavslutning for lokallaget, med faglig innledning fra

Marinreparatørene om det nye marine verneområdet for hummer i Indre Oslofjord.



I tillegg har vi hjulpet til med promotering av andre arrangementer og markeringer som har vært

relevante.

Medlemskontakt og medlemspleie
I 2022 har vi hatt en grei medlemsvekst, fra 1037 til 1131 medlemmer.

I løpet av årethar vi hatt et jevnt nivå på 730 til 740 følgere på Facebook. Vi har brukt sida til å dele
bilder, mobilisere til egne arrangementer, men det har vært noe mindre aktivitet i 2022 enn i 2021.

Kontakt med egen organisasjon
Vi har hatt grei kontakt med Naturvernforbundet sitt sekretariat gjennom året. Vi har også hatt

kontakt med NOAs sekretariat og styre gjennom e-post. Vi var representert med én delegat på

NOAs årsmøte 16. mars, og en delegat på Naturvernforbundets landsmøte i Hamar 22.-24. april

2022.

Styret
Fra årsmøtet 17. februar 2022 har styret i Naturvernforbundet Oslo Øst bestått av følgende

medlemmer: Torgeir Vestre (leder), Karen Nerbø (nestleder),

Ingrid Skjoldvær, Mari Gjerdåker, Åshild Eliassen, Jørgen Næss Karlsen og Ella Marie Hætta Isaksen.

Styret har regelmessig hatt møter gjennom året, i gjennomsnitt én gang i måneden.

Økonomi
Vi gikk i 2021 med et overskudd på 47 791 kr. Dette til tross for at vi budsjetterte med et
underskudd på 8 192. Bakgrunnen for dette er i all hovedsak at vi ikke har fått gjennomført de
større arrangementene vi så for oss i løpet av året, noe som har resultert i mindre og rimeligere
arrangement. Uklarhet rundt tilganger til bankkonto på grunn av rullering i styret har også resultert
i at vi i deler av året ikke har hatt god nok oversikt over økonomien. Det har gjort at vi har vært
konservative i pengebruken, og at flere utgifter har blitt overført til neste års regnskap.
Egenkapitalen vår var på 217 555 kr ved starten av året, og 265 346 kr ved utgangen av året.


