
Protokoll fra Årsmøtet ved
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

Tid: 30. mars 2022, kl. 18.00
Sted: Scandic St. Olavs Plass, St. Olavs Plass 1, 0165 Oslo
Konstituering: Antall stemmeberettigede som var tilstede: 22 (+ 2 uten stemmerett)

Antall fullmakter: 5
Antall stemmer innsendt pr. Post: 3

Innledning:
Styreleder ønsker velkommen til møtet og oppsummerer status i dag

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten anmerkning

2. Godkjenning av dagsorden
Medlem A foreslo vedtak om at poststemmer forkastes ettersom hun mener dette strider imot 
foreningens vedtekter. 

Avstemming: 
For: 3
Mot: 6
Blankt: resten
= Forslag falt, og poststemmer beholdes

Ellers ble dagsordenen godkjent uten anmerkning

3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og møtevitner
- Magne Gulbrandsen ble valgt som møteleder
- Elin Ødegård Gulbrandsen ble valgt som referent
- Kari Kvamsdal og Isabel Thevahi Francis ble valgt som tellekorps
- Per-Øyvind Kanestrøm og Ylva Alsaker ble valgt som møtevitner
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3.1 Møteregler
Regler for møtet: 5 min til å fremlegge egen sak, 5 min til innlegg og noen få min til avstemming per sak. 
Ønske om innlegg eller kommentar markeres ved håndsopprekning.
De som har fullmakt og dermed to stemmer, får utdelt Dyrenes Stemme 2021 som de holder opp ved 
avstemning for å vise at de har 2 stemmer.

4. Oppsummering av året som har gått
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. 
En rettelse til punkt 4.5 Avtalekontrakter: Det er 4 låvekatter fra Eiksmarka hos Siri Hall, ikke 6 katter slik 
det stod i oppsummeringen. 

Kommentar: Ønske om at Dyrenes Hus legger det ut på de interne Facebook-gruppene når foreningen 
trenger spesialfôr slik at andre medlemmer og frivillige vet at de skal se etter donasjoner om dette. 

5. Revidert regnskap for 2021
Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent. 

Kommentar 1: Spørsmål om hvorfor pengene som Christine Lundby Mercer har tilegnet seg fra Vipps til 
DH-telefonen ikke står som fordring på regnskapet for 2021. 
Svar fra Styret: Styret har ikke oversikt over summen det er snakk om og det er derfor ikke satt opp som 
fordring. Men saken er politianmeldt og summen vil bli dokumentert når saken er ferdig behandlet. 

Kommentar 2: Spørsmål til om tilbakebetaling fra Anita Egeland til Dyrenes Hus er gjennomført. 
Svar fra Styret: Ja, det er betalt tilbake. 

6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år
Budsjettforslaget ble gjennomgått og godkjent.

Kommentar 1: Sølvi kommenterer på vegne av Siri Hall (se vedlegg utlevert av Sølvi på årsmøtet) 
vedrørende ønske om kompensasjon for økte strømutgifter hos Siri Hall, egenandel for forsikringssak på 
gulvet hennes etter ødeleggelse og indeksregulering av husleien for låvekattene, altså 3 saker totalt: 

1. Forsikringssak for ødelagt gulv
2. Kompensasjon for økte strømutgifter i fjor vinter
3. Reforhandle avtalen med Siri Hall og husleien

Svar fra styret: 
Sak 1: Styret har aldri sagt nei til å betale egenandelen på 4000kr, men ba Siri om å få lov til å komme 
inn og se på skadene på gulvet, noe Siri har nektet Styret og Siri har sagt at hun vil politianmelde dersom
noen fra Dyrenes Hus kommer til hennes tomt. 
Sak 2 og 3: Kravene som Siri har stilt vedrørende økte strømutgifter og indeksregulering av husleien har 
hun sendt kun direkte til foreningens regnskapsfører, ikke til styret. Hun ble også bedt fra 
regnskapsfører om å ta det med styret, noe hun ikke har gjort. 
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Siri ville heller ikke tillate veterinærtilsyn til kattene på hennes tomt, eller la noen andre ta dem til 
veterinær, så disse har ikke hatt veterinærtilsyn siden de kom til Siri. 
Styret har foreslått fysisk møte, digitalt møte og telefonmøte med Siri, uten at Siri har ønsket noe av 
dette. Styret ble da til slutt nødt til å engasjere advokat. 

Svar fra Sølvi på vegne av Siri er at Siri har vært redd og følt seg truet av styret, at styret ikke har tillit til 
henne. Sølvi sier Siri imøtekommer kommunikasjon via post, selv om hun ikke ønsker annen 
kommunikasjon, og anmoder Styret om å prøve å komme i dialog med Siri igjen for å løse denne saken. 

Oppsummert sak/benkeforslag: Nytt styre for 2022 svarer ut kravene sendt inn i saken til Siri (betyr ikke 
å utbetale, men å svare ut). 
Avstemming:
For: 8
Mot: 14 
= Forslag falt

Forslag om å godkjenne budsjettet slik det foreligger: 
Avstemming:
For: 15
Mot: 3
= Budsjett godkjent

7. Saker fra styret; 
7.1 Vedtektsendring 

Forslag til vedtak: 
Foreningens vedtekter §8 Årsmøtet, 2 avsnitt endres til følgende:
«Medlemmer som har betalt kontingent for året før samt inneværende år, og har vært medlem i minst 6
måneder har tale-, forslags- og stemmerett.»

Avstemming:
For: Alle
Mot: Ingen
= Enstemmig vedtatt

7.2 Kjøp av nytt Dyrenes Hus  

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt av årsmøtet til å begynne å se på mulighetene til innkjøp av nytt hus, og til å gjøre et 

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, Dyrenes Hus | Postboks 37 | 1305 Haslum | 

  post@dyreneshus.no    |    www.dyreneshus.no    |    Kontonummer: 1503.53.42599    |    Orgnr.: 971 260 483



Side 4 av 7
Protokoll fra årsmøtet i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, 30.03.2022

slikt huskjøp når forholdene ligger til rette for det. Styret bindes ikke til å foreta et huskjøp i kommende 
styreperiode.

Følgende krav stilles til foreningens nye hus:

o Område: Lier, Asker, Bærum, Oslo
o Større boareal: 100-200 kvm
o Mulighet for utleiedel, 40-60 kvm
o Rolig strøk med lite trafikkerte veier
o Biloppstillingsplass 1-3 biler
o Sentralt med hensyn til avstand fra/til Oslo/Asker/Bærum og offentlig transport
o God fremkommelighet
o Lagringsplass til mat, sand og utstyr.
o Mulighet for luftegård
o Tiltenkte områder til:

- Møtevirksomhet
- Isolat
- Sykerom/ekstra isolat

Styret forplikter seg til å søke aktuelle støtteordninger, tilskudd og legater samt å sjekke eventuelle 
andre muligheter for økonomisk støtte. Styret forplikter seg også til å se mulighetene til å søke om tomt 
eller eiendom fra de aktuelle kommunene.

Avstemming:
Vedtaket stemmes over med grunn i det arbeidet og vedleggene styret har fremlagt i saken.
For: 16
Mot: 6
= Forslag godkjent

7.3 Lengde på verv for varastillinger til valg i 2022

Forslag til vedtak:
Det velges i år 2 varamedlemmer for 2 år, og et varamedlem for 1 år. Dette gjøres for å gjenopprette 
rulleringen/overlappingen blant varamedlemmene i henhold til foreningens vedtekter §6. 
De 2 varamedlemmene som får flest stemmer velges inn for 2 år og det varamedlemmet som får 3. flest 
stemmer velges inn for 1 år.

Det utdypes at dette vedtaket kun gjelder i år (2022) for å gjenopprette rulleringen/overlappen som 
forsvant da alle varamedlemmene trakk seg i 2019. 

Avstemming:
For: Alle
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Mot: Ingen
= Vedtak enstemmig vedtatt. 

7.4 Fastsettelse av medlemskontingenten for 2023

Forslag til vedtak.
Medlemskontingenten for 2023 holdes uendret på kr 350,-

Avstemming:
For: Alle 
Mot: Ingen
= Enstemmig vedtatt

7.5 Eksklusjon av Christine Lundby Mercer

Forslag til vedtak:
Christine Lundby Mercer ekskluderes fra Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus på grunnlag av 
flere alvorlige forhold i forbindelse med sin rolle som daglig leder, inntaks- og adopsjonsansvarlig for 
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus. Hun har opptrådd illojalt og til åpenbar skade for 
foreningen, og eksklusjonen er vedtatt i henhold til vedtektene §5.

Vedtaket krever 2/3 flertall.

Kommentar: Man bør ikke uttale seg om personer som ikke er tilstede, men det er sikkert mye som 
kunne vært gjort før man havnet i denne situasjonen her. 
Protokolltilførsel fra Sølvi: Se vedlegg utlevert av Sølvi på årsmøtet

Avstemming:
For: Alle
Mot: Ingen
= Enstemmig vedtatt

8. Innsendte saker

8.1 Utestengelse av Christine Lundby Mercer (Camilla Legene Thorsen)

Forslag til vedtak:
Christine Lundby Mercer ekskluderes fra Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus på grunnlag av 
flere alvorlige forhold i forbindelse med sin rolle som daglig leder, inntaks- og adopsjonsansvarlig for 
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus. Hun har opptrådd illojalt og til åpenbar skade for 
foreningen, og eksklusjonen er vedtatt i henhold til vedtektene §5.
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Vedtaket krever 2/3 flertall.

Avstemming:
 Se sak 7.5 

9. Valg

Styremedlemmene  Alexandra Skog og May-Britt Lundsrud ble valgt til styremedlemmer for 2 år i 2021, 
og står ikke på valg.

Avstemming: 

Kandidatene fikk følgende antall stemmer:

Styreleder:
- Anne Valle: 22

Styremedlemmer: 
- Lynn Moltzau: 13
- Lajla Wegger Tosterud: 19
- Thomas Garberg: 14

Varamedlemmer:
- Lynn Moltzau: 10
- Lajla Wegger Tosterud: 9
- Thomas Garberg: 15
- Isabelle Øen Sandnes: 16
- Asle Martinsen: 17

Følgende ble valgt til å utgjøre foreningens styre og valgkomité

9.1 Styreleder: Anne Valle

9.2 Styremedlem for 2 år: Lajla Wegger Tosterud 

9.3 Styremedlem for 2 år: Thomas Garberg

9.4 Varamedlem for 2 år: Asle Martinsen

9.5 Varamedlem for 2 år: Isabelle Øen Sandnes

9.6 Varamedlem for 1 år: Lynn Moltzau

9.7 Valgkomite for 2023: Sølvi Frøland Svoren, Kari Elisabeth Kvamsdal, Veronica Alejandra 
Aravena og  Svein-Erik Tosterud

9.8 Revisor: RSM Norge AS
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Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:39

Sted:  Oslo  Dato: 30.03.2022

Heidi Svendsen
Avtroppende styreleder

Ylva Alsaker
Møtevitne

Per-Øyvind Kanestrøm 
Møtevitne

Lynn Moltzau
Avtroppende Nestleder
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