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Godt nytt år – husk fornyelse av medlemskontingenten!
Kort oppsummert ble 2014 et fantastisk år for grendestua, både økonomisk og i forhold til aktivitetsnivå. Nå som vi står i begynnelsen av
det nye året er det derfor fristende å ønske oss et tilsvarende godt år. Og så ønsker vi selvfølgelig et godt nytt år til alle grendestuens
venner! Husk å fornye ditt medlemskap, slik at du fortsatt får tilsendt informasjon om det som skjer på huset. Det gjør du enklest ved å
betale kr 100,- til konto: 1503.36.22195. Husk å merke innbetalingen med ditt navn. Medlemskap for 2015 blir personlig og dekker ikke
lenger andre husstandsmedlemmer.

Konsert med gruppa 40, lørdag 18. april
40 er navnet på en «lokal» gruppe som består av Siw Cathrine Christiansen (tekst/vokal),
Harriet Müller-Tyl (vokal/komponist), Tine Amundsen (kontrabass) og Knut Hillersøy (keyboard
og produsent). I fjor sommer ga de ut singelen “Hus med sjøutsikt”, en skikkelig bossa nova
gladlåt som går rett inn i øret og får dansefoten til å svinge lett og lystig. Selv om gruppa er
relativt nystartet, har de allerede øvd inn et vidt repertoar av egenproduserte sanger med alt
fra popballader, bossa nova til blues og jazz. Låtene handler om å være et modent menneske
på godt og vondt – ofte med humoristiske virkemidler i teksten.
Dette er hva Wenche, en av publikummerne skrev etter konserten i Ås i fjor høst:
“Strålende konsert. Nydelige tekster. Fin musikk og flotte damer! Gleder meg til fortsettelsen!”
Vi andre kan bare begynne å glede oss til lørdag 18. april. Da blir det konsert på grendestua!

Innkalling til årsmøte i Digerud grendestue, tirsdag 24. mars 2015 kl 19:00
Alle medlemmer av Digerud grendestues venner, beboere i det som tidligere het Digerud stemmekrets og alle som føler en tilhørighet til
grendestua er herved hjertelig velkomne til et «historisk» årsmøte, tirsdag 24. mars 2015 kl 19:00!
«Foreningen Digerud forsamlingslokale» med lærer Anderssen i spissen reddet i sin tid grendestua fra kommunalt forfall og har siden
1962 tatt vare på eiendommen og sørget for utallige aktiviteter og mye hygge og moro! I dag, 52 år etter, sender vi en stor takk til hver
eneste person som gjennom årene har bidratt med å stille på dugnad, sittet i styre eller festkomitéer eller på annen måte gjort at huset
fremdeles er et samlingspunkt i bygda! TUSEN TAKK!
Noen ting består i lang, lang tid. Andre ting endrer seg. Og i disse dager skjer det endringer rundt Digerud grendestue. Men det aller meste
er akkurat slik som før; Digerud skal fremdeles være et åpent hus for alle som har behov for et samlingspunkt for ulike aktiviteter!
Sist høst vedtok Frogn kommunestyre nye vedtekter for foreningen. Det betyr at vi moderniserer navnet til foreningen og heter fra nå av;
«Digerud grendestue» – helt i takt med det vi også bruker på folkemunne. Riktignok bruker vi også begrepet «Digerudskolen», og for alle
som kjenner historien er det også helt riktig og fint! 
Den viktigste endringen er at vi nå har lov til å ha betalende medlemmer, og at foreningen råder 100% over eiendommen. Frogn kommune
kan ikke lenger komme og overta eiendommen, selv ikke om foreningen en gang i fremtiden skulle bli lagt ned! Det gir oss nye muligheter,
samtidig som vi håper at kommunen fortsatt vil støtte oss med et årlig beløp over kulturbudsjettet slik de har gjort de seneste årene.
Med dette som bakgrunn og med den fantastiske «snuoperasjon» som vi erfarte i løpet av 2014, ønsker vi deg velkommen til årsmøte!
Husk å fornye ditt medlemskap før årsmøtet!
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Årsrapport for 2014
Grunnlaget for det fantastiske året 2014 ble egentlig lagt året før, da «Digerudskolen» endelig fikk nytt tak! Dessverre lyktes vi ikke med å
få økonomisk støtte fra Frogn kommune, men vi fikk til slutt kommunal garanti for et lån på kr 350.000,-. 2013 var også året da vi startet
opp «Digerud grendestues venner» og beskjedne kr 100,- i året ganget ca 80 medlemmer ga oss såpass økonomi at vi kunne investere i
mange små ting som gjorde både huset og uteområdene hyggeligere. Samtidig fikk vi nytt vertskap som har betydd mye for effektiv drift av
eiendommen. Alt dette resulterte i økt utleie og dermed bedre økonomi. Situasjonen i dag er at vanlig utleie gir inntekter nok til at vi dekker
både vedlikeholdslånet og alle løpende driftsutgifter!
Alle andre aktiviteter på huset betyr et direkte overskudd som gjør at vi kan prioritere ytterligere vedlikeholdsoppgaver. Både huset og
eiendommen fremstår i dag som generelt godt tatt vare på, men uthuset trenger sårt til vedlikehold. Det samme gjør uteområdene og
spesielt parkeringsområdene. Kravet til lavere energiforbruk og redusert forurensning strammes stadig inn, så foreningen trenger gode
økonomiske resultater i årene som kommer for å kunne imøtekomme disse kravene.
Mange av de aktivitetene man hadde i «gamle dager» er dessverre borte. Dessverre fordi det både ga inntekter og betød mye moro!
Sikkert også mye arbeid, men dog… Verden har endret seg og da er det viktig å finne nye aktiviteter som kan samle folk og som kan gi
inntekter. Vi føler at dagens styre er i full prosess med å fornye seg på mange områder! Det gjør det spennende og gøy å være med.

Et nytt konsept var å lansere en krydderserie og diverse andre godsaker til salg på lokale markeder. Det var Morten og Seppo som hadde
idéen og som meldte seg på Fagerstranddagene. Foruten å lage hundrevis av glass med hjemmelagde produkter, fikk de med seg Jan og
Kjell i styret samt Werner til å snekre et skikkelig «vikingtelt». Markedet på Fagerstrand ble en kjempesuksess! Etter dette har foreningen
fått inntekter fra et betydelig salg av 6 ulike krydderglass , «Mojo», ramsløkpuré, fikenmarmelade, aroniagelé, krydderoljer, julechutney, julemandler og marsipan chips. En spesiell takk rettes til inspirator og kjøkkenhjelp Toril Back, og
Siri Myrbraaten som hadde så flotte kontakter som ville støtte oss med ferdig laget fikenmarmelade! Konseptet utvikles
stadig og nye deilige hjemmelagde produkter blir fylt på lekre glass. Gled dere! Dette er den perfekte gaven til folk som har alt…
Årets store happening ble «Gøy på landet» og «Dans på lokalet» med loppemarked, aktiviteter for barna, dyreskue, masse boder,
kafeteria, auksjon og dansefest om kvelden. Det våte været dagene før arrangementet gjorde at parkering måtte foregå på gården til
familien Digerud Bøhlerengen, og ikke på jordene rett ved grendestua. Men på selve markedsdagen strålte sola og store deler av bygda
strømmet til det gammeldagse markedet! Det ble en fantastisk dag og et uventet hyggelig økonomisk resultat. Takk til hver og én som
bidro med forarbeid eller på selve markedet; alle i styret, Werner Blix, Thor Ottersen, Berit Nielsen og til Arvid Bøhlerengen som hjalp til
med å styre trafikken. Per Olav Myrbraaten, Marte Lien, Julie Degerud Egsæter og Randi Halvorsen hjalp til der det trengtes. En spesiell
takk til gjengen på kjøkkenet; Berit Digerud Bøhlerengen, Lisbeth Wilberg, Martine Hagen og Marius Bøhlerengen. Ingen tvil om hvem
som dro inn mest penger den dagen, så der må det ha gått varmt for seg!  Tom Degerud får en stor takk for at han alltid stiller opp, enten
det er marked, snekkerarbeid, opprydding eller å ordne juletre – år etter år! Hva skulle vi gjort uten slike frivillige?

Takk også til markeds komitéen og primus motorer; Line, Siri, Seppo og Morten fra styret samt Werner. Og ikke minst stor takk til Annie
Heggeli, Laila Nyhus og familien Galby som hadde med seg dyr som barna kunne besøke. Det var utrolig populært! Sistnevnte familie
bidrar også hvert år med både juletre og måking av parkeringsplassene om vinteren.
I 2014 har grendestua kunnet by på utstillinger, kurs og en stemningsfull adventskonsert med Trude Eker og Knut Hillersøy der årets
julegran først ble behørig innsunget før alle lysene ble tent. I år hadde vi to juletrær, så takk også til Åse for nydelig hoved juletre.
I desember tro «husfar» Seppo Dyrseth til med å arrangere to advents kaféer. Her ble det disket opp med nystekte vafler og hjemmebakte
krumkaker fra Marit Aasbakk med tilhørende multekrem. Flott kjøkkenhjelp fikk vi fra Kristine og Will. Det ser ut som om det kan være
behov for å ha åpen søndagskafé noen ganger gjennom året. I tillegg har lokalene selvfølgelig vært brukt til selskapeligheter for alle livets
høytider, både for folk i bygda men også langt utenfor! Aktivitetsnivået er jevnt økende, og det er hyggelig. Huset skal brukes!

Regnskap for 2013 og 2014
På årsmøtet i 2015 vil regnskapet for både 2013 og 2014 bli lagt frem for godkjenning. Det skyldes at foreningen har
innført flere nye og mer nøyaktige regnskapsprinsipper. Viktigste forskjell fra tidligere er bedre spesifisering av
inntekts- og utgiftsposter og at regnskapet blir periodisert. Det betyr for eksempel at utleie for konfirmasjon
som ofte betales et år i forveien for å sikre seg lokalene, ikke skal føres det året det innbetales men det året
leien faktisk skjer. Det samme prinsippet gjelder dersom det er påløpt kostnader ett bestemt år, som ikke betales
før året etter. Med disse prinsippene blir regnskapet mer nøyaktig og det blir enklere å lage mer korrekte budsjetter.
Regnskapet for 2013 er derfor ført på nytt etter de samme prinsippene som for 2014. Regnskapene legges ved info-avisen.
I tillegg til nye og strengere regler for føring av regnskapet er det også blitt innført full åpenhet der alle i styret som ønsker det kan få
tilgang til alle dokumenter. Dette er organisert via et gratis lagringsprogram som heter DropBox. Her ligger alle relevante dokumenter
tilgjengelig på en trygg måte, både i forbindelse med utleie, historikk, styrepapirer og regnskap.
Kort oppsummert ble resultatet for 2013 et underskudd på kr 428.667,02. 375.000,- av dette var utgifter i forbindelse med rehabilitering av
tak og piper, men selve driften i seg selv ga også et underskudd på kr 53.667,02. Mye av dette skyldes at vi fikk en avregning på strøm fra
Hafslund, fordi det ikke var blitt foretatt reell strømavlesning på 3 år. Kravet fra Hafslund i kombinasjon med at foreningen slet økonomisk,
påvirket styret selvfølgelig negativt. Nå som vi trodde at vi endelig var kommet over verste kneika…
«De tre musketerer» Audun, Seppo og Morten sørget imidlertid for å fremforhandle en reduksjon på kravet fra Hafslund med kr 17.572,07.
Med fornyet optimisme dro vi til med deltagelse på Fagerstranddagene, Markedsdagen, Adventskonsert/kaféer og kryddersalg i stor stil.
I tillegg lyktes vi endelig med å få kompensert for merverdiavgift og mottok refusjon på vedlikeholdsutgiftene for tak og piper på kr 53.568,-!

For 2014 var det budsjettert med et overskudd på kr 38.000,-. Inntektene ble imidlertid over kr 138.000 høyere enn forventet og utgiftene
ble nesten kr 22.000,- lavere. De viktigste besparelsene har vært i forhold til forbruk av fyring og strøm samt forsikring.
Dette ga et samlet overskudd for 2014 på kr 198.664,51! Det er fantastisk!
Venneforeningen
Hele overskuddet fra venneforeningen for både 2013 og 2014, til sammen kr 24.614,26 ble overført per 31.12.2014 til foreningen. Dette
fordi vi for 2015 formelt opptar venneforeningen i selve foreningen, og heretter kun fører ett regnskap. Venneforeningens overskudd
skyldes medlemskontingent fra 78 betalende medlemmer (kr 7.800,-) mens resten (ca kr 16.500,-) er overskudd fra salg av krydderier. I
dette beløpet er alle utgifter inkludert vikingteltet betalt. Til sammen har vi solgt krydderier for ca kr 44.500,-. Kr 5.900,- av disse gikk rett i
foreningens kasse i forbindelse med Markedsdagen.

Budsjett for 2015 og fastsettelse av kontingent
I vedlagte regnskap er de to kolonnene til høyre henholdsvis hva som ble budsjettert i 2014, slik at man kan se forskjellene mellom hva vi
trodde og hva det faktisk ble. Kolonnen helt til høyre er det nye budsjettet for 2015.

Prinsippet for all budsjettering er at inntektene skal anslås forsiktig, mens utgiftssiden skal være så nøyaktig som man klarer, avrundet
oppover. Da har man størst sannsynlighet for å både klare målene man setter og kanskje også overgå målene. Rentekostnadene er
budsjettert noe lavere fordi foreningen allerede har fått tilbud om lavere rente fra DNB. Tallene skulle tale for seg selv og det er vel kun to
poster som trenger litt mer forklaring:
1. Beløpet avsatt til å ruste opp uteområdene (kr 20.000,- som vi fikk fra DNB Sparebankstiftelsen) ble ikke realisert i 2014, men vil
realiseres dette året. I tillegg kommer kr 2.000,- i kjøp av sommer- og høstblomster.
2. For 2015 har vi prioritert rehabilitering av uthuset. Det er avsatt kr 120.000,- først og fremst til materialer. I første omgang er det taket
som er viktigst. Vi har inngått en avtale med Per Willy Færgestad (spesialist på gamle trehus, Follo museum) om komplett gjennomgang av bygningen hvor vi i tillegg til status også får forslag til prioritert rekkefølge på oppgavene. Mye av arbeidet håper vi å kunne
gjøre på dugnad, slik at midlene varer lengst mulig. Det er lansert idéer om flere ting som uthuset kan brukes til og som kan skape både
aktiviteter og fremtidige inntekter.
Det foreslåtte budsjettet vil gi et underskudd for 2015 på kr 83.800,-. Uten investeringene til uthuset ville vi hatt et overskudd på kr 36.200,-.
Vi vil likevel sitte igjen med over kr 100.000,- på bankbok, slik vi har blitt enige om å ha som sikkerhet for uforutsette utgifter.
Kontingenten for 2015 er foreslått uforandret, altså kr 100,- per medlem. Medlemskap vil nå kun gjelde én person i husstanden.

Planer for 2015
Foreningens planer for aktiviteter i 2015 fremkommer i budsjettet, altså deltagelse på Fagerstranddagene 13. og 14. juni, Markedsdag på
Digerud «Gøy på landet» og «Dans på lokalet», lørdag 22. august i tillegg til tradisjonell adventskonsert første søndag i advent og kafé 2.
og 3. søndag i advent. Den tradisjonelle høstfesten står selvfølgelig også på programmet! I tillegg håper vi å kunne arrangere en guidet tur
rundt på Digerud med Historielaget. 18. april blir det konsert med gladmusikk og mye humor av gruppa 40.
Helt avhengig av fremdrift på rehabilitering av uthuset, er det planer om å arrangere julemarked på Digerud. Uthuset kan bli de perfekte
rammer for et skikkelig koselig, gammeldags julemarked med bål, dyr, varm gløgg, nybrente mandler, deilige lukter og hyggelige juleting
som man kan få kjøpe fra diverse boder. Mon tro om ikke fjøsnissen stikker en tur innom med noe godt til barna?
Det er flere planer på gang, og aktivitetene på huset blir lik summen av hva folk ønsker å sette i gang. Så har du lyst og anledning er det
bare å ta kontakt med oss!

Innkomne saker; nye vedtekter
Styret har gjennom 2014 arbeidet mye med å utarbeide nye vedtekter. Viktigste årsak til at vi ønsket nye vedtekter, var at vi ikke ble
godkjent for merverdikompensasjon på lik linje med andre frivillige organisasjoner. Dette fordi våre gamle statutter, som ble skrevet av
Frogn kommune da eiendommen ble overført til foreningen i 1962, sa at dersom foreningen ble lagt ned så skulle eiendommen overføres
uten vederlag tilbake til kommunen. Det var helt forståelig den gang. Men når et lokalsamfunn gjennom 52 år har tatt vare på og betalt for
drift og vedlikehold av en eiendom, blir det feil at kommunen skal tjene på dette i ettertid. Derfor søkte vi kommunen om å endre
vedtektene. Det ble enstemmig godkjent 22. september 2014. De nye vedtektene lyder derfor slik:
§ 1 Foreningens navn og sete
Foreningens navn endres fra Foreningen Digerud forsamlingslokale til Digerud grendestue. Foreningens lokaler er Digerud grendestue i
Frogn kommune. Foreningens organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret er 912 093 484.
§ 2 Formål
Foreningens formål er å:
• Bevare Digerud grendestue til det beste for innbyggerne i lokalmiljøet
• Bidra til et bærekraftig og samlende lokalmiljø i nordre Frogn
• Legge til rette for et åpent hus til alle som har behov for et samlingspunkt til ulike aktiviteter
• Drifte eiendommen gnr 58 bnr 21 på en forsvarlig måte
Digerud grendestue er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner.

§ 3 Medlemskap
Alle som føler en tilhørighet til Digerud grendestue kan bli medlem i foreningen. Medlem blir man ved å betale kontingenten. Som medlem
av foreningen er man stemmeberettiget på årsmøtet. Årsmøtet fastsetter medlems kontingent ved første årsmøte. Styret kan stryke
medlemmer som ikke har betalt årets kontingent innen 31/12 fra medlemslisten.
§ 4 Årsmøte
Foreningen avholder ordinært årsmøte årlig innen 1. april. Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne saker
fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet skal avholdes.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
4. Budsjett og fastsettelse av kontingent
5. Planer for kommende år
6. Innkomne saker
7. Valg av styremedlemmer og styrets leder
8. Valg av revisor
§ 4.1 Innkallinger og stemmeregler
Styret kaller inn til årsmøte med minst fire ukers varsel. Hvert medlem har én stemme på årsmøtet.
Beslutninger om vedtektsendringer og oppløsning av foreningen krever 2/3-dels flertall. Andre beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet anses det forslag som vedtatt som har fått møtelederens stemme.
§ 4.2 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling til
ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 2 uker før møtet avholdes sammen med dagsorden og eventuelle sakspapirer.
§ 5 Styret
Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem med ansvar for festkomitéen. I tillegg kan det velges
inn opp til 3 flere styremedlemmer/varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller
varamedlemmer er til stede. Det føres protokoll over alle saker som behandles i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år, mens leder,
varamedlemmer og revisor er på valg hvert år. Alle styremedlemmer må være myndige. Fratredelse fra styreverv skjer skriftlig. Det bør
unngås at personer i styret har flere verv samtidig. Gjenvalg er tillatt. Før hvert årsmøte er styret selv ansvarlig for at personer til neste års
styre blir forespurt og er villige til å påta seg de ulike styrevervene.

§ 5.1 Styrets arbeidsoppgaver
Foreningens daglige virksomhet ledes av styret. Styret har ansvar for å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. Styremøter avholdes ved
behov og minst 2 ganger i året. Vertskap/vaktmester på huset kan inviteres til å være med på styremøtene eller deler av disse møtene.
Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel sammen med saksliste.
§ 6 Foreningens signatur
Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Det kan meddeles prokura.
§ 7 Utmelding av foreningen
Medlemskap kan sies opp skriftlig, og får virkning én måned etter at oppsigelse er avsendt til foreningens styre. Kontingent refunderes ikke
ved utmelding.
§ 8 Eksklusjon
Medlem som motarbeider foreningens virksomhet eller formål, kan ekskluderes fra foreningen etter beslutning i foreningens styre.
Beslutning om eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen fire uker etter at
medlemmet har mottatt underretning om beslutningen. Klage har oppsettende virkning. Beslutning om eksklusjon får virkning ved utløpet
av klagefrist, hvis klage ikke fremmes. Beslutning om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft straks.
§ 9 Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmene.
Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtets avslutning.

§ 10 Foreningens oppløsning
Vedtak om foreningens oppløsning treffes av årsmøte/ekstraordinært årsmøte og krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmene.
Avvikling av foreningen skjer kun hvis intet annet er mulig og det må gis seks ukers forhåndsvarsling til medlemmene. Det opprettes da en
egen avviklingskomité av minimum tre medlemmer som velges av årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Ved oppløsning av foreningen skal
verdiene foreningen besitter, deriblant eiendommen gnr 58 bnr 21 i Frogn kommune, komme lokalmiljøet til gode. Avviklingskomiteen og
foreningen står dermed fritt til å foreta et salg av eiendommen og tildele midlene til et eller flere gode formål til innbyggerne i Nordre Frogn.

Innkomne saker, fortsettelse
Eventuelt andre innkomne saker vil bli lagt frem på årsmøtet. Vi oppfordrer medlemmene spesielt til å se om det er formuleringer vi kan
gjøre med de nye vedtektene som sikrer den type drift av eiendommen som vi ønsker. Husk at eventuelle innspill eller forslag til endringer
må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet, altså senest tirsdag 3. mars.

Opptak av venneforeningen
Som beskrevet under punktet budsjett, så opptas venneforeningen fra 01.01.2015 i selve foreningen og alle midlene overføres til sparekonto. Fremtidige innbetalinger av medlemskontingent skal fortsatt gå til venneforeningens konto, 1503.36.22195, som nå disponeres av
foreningen. Årsmøtet oppfordres til å ta en diskusjon rundt organiseringen av medlemmer i foreningen. Mange foreninger finner det
formålstjenlig å ha en venneforening uavhengig av selve foreningen, men det krever en del ekstra arbeid i organisering. Fordelene er at en
venneforening kan stå friere økonomisk til å prioritere oppgaver som foreningen ellers ikke ville gjort. Det har vi sett helt konkret hos oss
selv de siste 2 årene. Hva ønsker årsmøtet i forhold til dette? Kom på møtet og kom med dine innspill. Det er ikke nødvendig å melde inn
innspill til dette punktet på forhånd.

Valg av styremedlemmer og revisor
Dette er status ift valg av styre for 2015:
Formann
Audun Digerud Berg
Nestleder/husansvarlig
Seppo Dyrseth
Sekretær
Line Digerud Waagsaas
Kasserer
Morten Waibel Ernø
Styremedlem
Hege Margrethe Degerud
Styremedlem
Jan Mikkelrud
Styremedlem
Kjell Kristiansen
Styremedlem & Festkomité
Siri Myrbraaten

Velges hvert år – på valg
Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014 – ikke på valg
Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014 – ikke på valg
Valgt inn i 2014 som siste år for Silje. På valg i 2015 for 2 nye år.
På valg. Ønsker å ta en pause. Har vært med siden 1994!
Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2013 - på valg
Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2013 - på valg
Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014 – ikke på valg

Som erstatning for Hege foreslås Trude Eker, 51 år, fastboende på Hallangen. Mange vil kjenne henne igjen som sangeren fra adventskonserten. Hun trives godt med frivillig arbeid, elsker å debattere og er veldig flink med blant annet alternativ og sunn mat og vil gjerne
bidra med dette i forhold til Digerud produktene. Som revisor foreslås gjenvalg av Morten Bøhlerengen.

