Referat fra årsmøte i Romerike Historielag (RH) 5. juni 2019
Avholdt i Gjerdrum Misjonshus i regi av Gjerdrum Historielag.
1. Konstituering
▪ 67 delegater fra 15 lag deltok.
▪ Tor Laache valgt til ordstyrer.
▪ Ellen Lerberg valgt til referent.
▪ Berit Schei Hagen og Jørn Amundsen valgt til tellekorps og til å underskrive
protokoll.
▪ Innkalling godkjent.
2. Årsberetning
Romerike Historielags styreleder Tom O. Halvorsen gikk gjennom årsberetningen. RH
hadde pr 5. juni 2019 3751 medlemmer.
▪ Kommentar til 1.6.: Komiteen består av Berit Nafstad Lyftingsmo, Jan Erik Horgen
og Tom Halvorsen.
▪ Kommentar til 3.3.: Arkivplan ligger på nettsidene til MiA.
▪ Kommentar til 3.4.: Det er mottatt midler for videre arbeid med Geodata. Alle
lokallagene oppfordres til å delta. Kurs skal arrangeres. Data fra Nor-kart kan
overføres.
▪ Kommentar til 4.1.: Lever gjerne inn stoff! Formatet beholdes. Redaksjon som
tidligere.
▪ Kommentar til 4.2.: Tom Jøran Bauers bok om Dal - lages layout i Historielagets
hus. (Ikke finansiert av RH.)
▪ Kommentar til 5.: Lokallagene og enkeltmedlemmer besøker ofte Historielagets
hus på torsdager. Vidar Larsen (Skedsmo) er en av drivkreftene bak
bevaringsgruppe for Huseby gård. Det er et ønske fra flere av lokallagene om kurs
i Styreweb.
▪ Kommentar til 6.: DKS ønsker at historielagene skal bli «mer proffe», det foreslås
idemyldring blant lagenes medlemmer.
▪ Kommentar til 9.: Alle lag oppfordres til at medlemmene knytter grasrotandelen
til Romerike historielag. GDPR gjelder også lokallagenes Styreweb.
Årsberetning godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap
Lokallagene oppfordres til å selge flere bøker.
Regnskapet godkjent ved akklamasjon.
1

4. Arbeidsplan
▪ Årsmøte 2020, hvor skal det være? Kommer tilbake til sted til høsten.
▪ I anledning RHs 100-års jubileum vil det bli feiring i Ullensaker. «Festkomite»
presenteres til høsten. Det lages ei jubileumsbok.
▪ Digitalt kartverk
▪ Satsing i forbindelse med kommunesammenslåinger og oppretting av Viken
bør tydeliggjøres.
Arbeidsplan godkjent ved akklamasjon.
5. Kontingent og budsjett 2020
Ligger an til et underskudd på 125 000 for 2020. Leder spør om noe kan gjøres for å
redusere utgiftene. Innspill:
Vil et tynnere papir i Skytilen medføre reduserte portoutgifter?
Skal Skytilen kun komme elektronisk?
Skal Skytilen deles ut på dugnad?
Bør medlemskontingenten heves? Med kr 50?
Muligheter for sponsorer/annonsører til Skytilen?
Styret i RH foreslår en økning av kontingent til kr 100,- (75 tidligere).
Setskog Historielag foreslår at hvert lokallag gir kr 100,- pr medlem til RH og at
økningen kommer i 2021.
Avstemming viser tre for Setskogs forslag, 64 for styret i RHs forslag.
Budsjett med underskudd på kr 35 000.- vedtatt.
6. Innkomne saker
Fra Blaker og Sørum historielag: forslag til reduksjon av antall delegater til
årsmøtene. Kommentar fra Gro Langeland: Resten av vedtektene skal gjennomgås til
neste årsmøte.
Forslaget vedtatt 59 for, tre mot.
7. Valg
Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon. Ny i valgkomiteen ble Marit
Busengdahl, vedtatt ved akklamasjon.

____________________
Berit Schei Hagen

___________________
Jørn Amundsen
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