
Blaker og Sørum Historielag
Årsmøtet 2017 Sak 3

Årsberetning for Blaker og Sørum Historielag 2016

Årsmøtet 2016 ble arrangert torsdag 10. mars kl 19.00 på Vølneberg skole med 29 fremmøtte, 
hvorav 24 stemmeberettigede. 

Som årsmøtets foredragsholder ga Asbjørn Langeland en grundig innføring i ”Bygdenes forandring. 
Da jernbanen kom i 1850 – 60 åra”. Steinar Dalbakk takket Asbjørn Langeland for foredraget med å 
overrekke en erkjentlighet. Foredraget er trykket i Sørum-Speilet nr. 2, 2016.

Snitter, kringle og kaffe fra Meierigaarden Kro ble servert, og samtalen gikk livlig. Leder av 
Romerike Historielag Tom Halvorsen delte ut hederstegn til Palmar Huse for hans store innsats 
vedrørende slektsgransking og avfotografering av gravminnene på alle tre kirkegårdene i Sørum for 
organisasjonen DIS - Data i Slektsgransking (nå endret navn til Slekt og Data).

Styret for 2016/2017 På valg igjen
Leder Dag Winding-Sørensen 2017
Nestleder Gro Langeland 2017
Kasserer Kjell Kurland 2018 
Sekretær Kåre Alfred J. Bøhler 2018
Styremedlem Elin Mørk 2018 

Varamedlemmmer
Steffen Sætereie 2017
Steinar Dalbakk 2017 
Odd Roar Stenbye 2017

Revisor
Pål Iversen 2017

Valgkomite  
Ellen Margrete Graarud, leder             2015-2017
Vidar Døhli   2016-2018

                                                Ida Bøhler                          2017-2019   

Historielaget hadde pr 31.12.16 et medlemstall på 490, hvorav 5 skoler. Vi har i løpet av året fått to 
nye hederstegn fra Romerike Historielag. De er tildelt Palmar Huse og Asbjørn Langeland og begge 
fikk den overrakt av leder Tom Halvorsen. Vi har nå i alt 14 medlemmer med hederstegn og 1 
æresmedlem.  

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2016 og behandlet 71 saker.  Flere av møtene har vært utvidede 
styremøter hvor spesielt Bjørn Tveit og hans medhjelpere på Vølneberg har deltatt for å være med på
planlegging av og rapportering av arbeidet. Sloraprosjektet er rapportert til styret av leder Dag 
Winding-Sørensen. Det har i tillegg vært aktiv deltakelse fra styret og andre medlemmer på faglige 
planleggingsmøter og arrangementer i regi av Romerike Historielag. 
Økonomi
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Sørum kommunes bidrag til driften av Blaker og Sørum Historielag ble noe redusert i 2016, men 
disse bidragene er meget viktige for historielagets løpende oppgaver.  I forbindelse med regnskyllet i 
juli, oppstod det stor fare for utglidning av jordmasser ved Slora Mølle og etter søknad innvilget 
Sørum kommune kr. 62500,- i ekstraordinært tilskudd til stabiliseringsarbeid. 
Også i 2016 har Kulturminnefondet gitt støtte til rehabiliteringen av Slora Mølle. Akershus Fylkes-
kommune støttet den utvendige restaureringen av Vølneberg gamle skole med kr. 30.000,-.  Sørum 
bygdebok – bind 6 med planlagt utgivelse før jul i 2016, er blitt ett år forsinket, noe som betydde at 
budsjetterte inntekter for salgsabeidet med i alt kr. 90.000,- falt bort.  Salg av egne bokutgivelser, 
bygdebøker og annet trykt materiale er med på å sikre lagets økonomi. I samarbeid med Svein 
Sandnes Bokforlag  har historielaget i 2016  utgitt  boka ”De beste blir alltid igjen” av Knut Tornaas,
oppvokst i Frogner, Driftsunderskuddet for 2016 på kr.186.275,13 skyldes delvis betydelig uforutsett
svikt på inntektssiden (forsinket bygdebok) og delvis at vi fant det riktig å fullføre de igangsatte 
restaureringsarbeidene etter planen. Underskuddet er dekket av oppsparte midler fra tidligere års 
driftsoverskudd og foreningens økonomi er fortsatt god.  Det vises for øvrig til revidert regnskap for 
2016.

Faglig virksomhet
Styret har tatt utgangspunkt i lagets formålsparagraf og den arbeidsplanen som ble vedtatt av 
årsmøtet 2016. Større prosjekter og gode tradisjoner er fulgt opp og det har som i tidligere vært godt 
samarbeid med flere organisasjoner i bygda.  Det samarbeides som før nært med Romerike 
historielag hvor Svein Sandnes sitter i styret, og Vidar Døhli er varamedlem. Terje Løken og Gro 
Langeland sitter i Husstyret og vår sekretær Kåre Bøhler er ansatt som kontorleder. Historielagets
løpende arbeid er gjort kjent for medlemmene gjennom Sørum-Speilet, på vår hjemmeside og på 
Facebook og ved enkelte arrangementer er det satt opp plakater rund omkring i kommunen. 

Rodenettverk og boklager: Kåre Bøhler har ansvaret for rodnettverket for distribusjonen av Sørum-
Speilet. Dette effektive kontaktnettet sparer historielaget for betydelige portokostnader. Han fører 
også kontroll med salget av bygdebøkene, historielagets egne utgivelser og bøker vi har i kommisjon.
Stands: Ansvarlig er Kåre Bøhler. Det har gjennom året vært flere stands for å selge lagets bøker. Vi 
har vært på Slora Mølle, på julemarkedet ved Blaker Skanse, på Valstad Café og på julemarkedet på 
Vølneberg. Dessuten selger Romerike Historielag våre bøker i kommisjon.

Sørum-Speilet, Hjemmesiden og Facebook
Den viktigste medlemspleien ivaretas gjennom vårt medlemsblad Sørum-Speilet. Det har utviklet seg
til å bli et samleobjekt, og har betydning for verving av nye medlemmer. Bladet utgis fra 2016 med 4
nummer i året og hvert nummer har 20 sider. Opplaget er 600 eksemplarer. Bladet blir distribuert til 
medlemmene via historielagets rodenettverk. Samtidig er bladet også tilgjengelig for andre via vår 
hjemmeside. I redaksjonen sitter nå Asbjørn Langeland, Anne- Marie Lund, Steffen Sætereie og Dag 
Winding-Sørensen. Gro Langeland har hatt ansvaret for foreningsstoffet og lest korrektur. 
Really ved Jørgen Kirsebom, har fra nr. 3, 2015 vært engasjert som grafisk designer av bladet og han
jobber også med hjemmesiden vår.  Innholdet spenner fra utdrag fra gamle bøker og rettsprotokoller 
og artikler om lokalhistoriske temaer til informasjon om det løpende arbeidet i historielaget. Ved 
siden av redaksjonens produksjon, kan vi glede oss over innspill og bidrag fra medlemmer. 
Hjemmesiden www.sørum.historielag.no, er historielagets virtuelle nyhetstavle og hukommelse og 
alle utgivelser av Sørum-Speilet lagres der. Våre datakyndige medlemmer Steffen Sætereie og 
Louise Nordli Fjelland har tatt på seg å legge ut stoff både på hjemmesiden og på Facebook.  

Prosjekter
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Slora Mølle: 
Blaker og Sørum Historielag eier Slora Mølla. Den stilles til disposisjon for Slora Mølles Venner. 
Venneforeningen forestår restaureringsarbeidet og utviklingen av området. Formålet er å bidra til 
utvikling av et opplevelsesområde for dette teknisk/industrielle kulturminnet. Dag Winding 
-Sørensen er for tiden også leder av Slora Mølles Venner som teller ca 60 medlemmer, hvorav ca 20 
er svært aktive og de øvrige er ivrige støttemedlemmer.  
I 2016 er det utført 900 dugnadstimer på Slora Mølle. Hver onsdag i sommerhalvåret er det 
dugnadskveld. Turbinrør og hovedturbin er ferdig restaurert, liksom motoren ”Grei” fra 1923 og 
sammalskverna. Gårdskverna fra Nordal gård maler godt mel som er prøvd til vafler og pannekaker 
med godt resultat, om enn med noe steinmjøl i. Valsestolen er restaurert, og skallemaskinen er 
oppgradert så meget som det lar seg gjøre. Noen viktige komponenter mangler og må, om det er 
mulig, anskaffes fra andre gamle mølleanlegg. Sekkeheisen er montert men ikke testet. Plansikten er 
demontert.  I påvente av nye tilskudd fra Kulturminnefondet er videre arbeid stilt i bero. 

Møllefest ble holdt på Blaker Skytterhus 20. februar med god oppslutning. Kommunaldirektør for 
Sørum-skolene besøkte Slora Mølle 2. mai i samband med Fjuk skoles kulturminneadopsjonsdag. 
Ordfører og kulturkonsulent i Sørum kommune hadde befaring på Slora Mølle 12 desember. Vårt 
fokus var å orientere om strategien for restaureringen av Slora Mølle og utviklingen og bruken av 
området. Kulturminneadopsjon for Fjuk skole ble arrangert 2 mai sammen med Norsk Teknisk 
Museum og for første gang med limnolog fra Museene i Akershus (MiA). Slora Mølles dag 12 juni 
var meget vellykket med ca. 300 besøkende og god hjelp fra Blaker Bygdekvinnelag. 
Glommabredden holdt som vanlig en flott konsert og for første gang deltok også Sørum Leikarring. 
23 .juni arrangerte venneforeningen St.Hans feiring. En rekke andre besøk av lag og foreninger til 
Slora Mølle, har vært arrangert i løpet av sommeren. Ytterligere informasjon om aktiviteter og 
møllas historie finnes på historielagets hjemmeside under ”Slora Mølle”.

Vølneberg gamle skole og redskapssamlingen der. Den eldste skolebygningen ble overtatt av 
historielaget i 1980 og etter meget omfattende  dugnadsarbeid, ble den tatt i bruk som skolemuseum 
med aktiv formidling av skolehistorie. Blaker og Sørum Historielag har et godt samarbeid med 
Vølneberg Vel om videreutvikling og bruk av bygninger og områder på Vølneberg skole. I desember
2016 ble det for første gang arrangert en julemesse. Styret er klar over at aktiviteten må økes, dersom
vi skal få beholde ”Olavsrosa” som vi ble tildelt i 2015.  Etter omfattende panelarbeider på den 
gamle skolen og rengjøring av panelen på uthusbygningen ble begge malt i mai/juni 2016. På 
anbefaling fra MiA ble malermester Studsrud fra Ørje engasjert til å skrape og male skolestua 
utvendig med gammeldags linoljemaling. Arbeidet ble avsluttet 20. juni 2016. Bygningen ble 
deretter inspisert og godkjent av konservator Berit Anderson fra MiA, med etterfølgende utbetaling 
av tilskudd fra Akershus fylke.  
Alle gjenstander som historielaget har samlet på Vølneberg, er blitt merket, beskrevet og registrert 
elektronisk under ledelse av Kåre Bøhler. Registreringen fullføres i 2017. 
En arbeidsgruppe under ledelse av Bjørn Tveit har påtatt seg det løpende driftsansvaret for 
gamleskolen og redskapssamlingen. Historielaget har ikke kontorplass eller møterom og bruker for 
det meste stua i gamleskolen til disse formålene. Vi har også noe arkiv og lagerplass i kjelleren på 
nyskolen. 

Arrangementer i 2016
23. – 27. mai var det besøk av alle 4. klassingene ved kommunens 6 barneskoler samt Skåningsrud i 
regi av Den Kulturelle Skolesekken. Barna fikk oppleve en gammeldags skolehverdag med god hjelp
av Sørum vevering ”fra ull til garn” og av pensjonerte lærere for gammeldags 
klasseromsundervisning og av gårdbrukere med hest for å lære elevene om gårdsarbeid. 250 elever 
fra 4 klasse på alle barneskoler i Sørum deltok. 22 voksne  -  fra landbruket, vevringen, pensjonerte  
lærere og historielagsfolk gjorde en flott dugnadsinnsats.  Betydningen av godt samarbeid god 
koordinering mellom kommunale etater og de frivillige, kan ikke understrekes nok. 
 23. juni:  St.Hans feiring med Vølneberg vel som arrangør og historielaget som bidragsyter ved å 
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holde skolen og redskapssamlingen åpen. 
29 juli: Olsok feiring på Vølneberg skole i samarbeid med Sørum bygdekvinnelag. Svein Sandnes 
kåserte om Sudreimsætta og den mektige Gørvel  Fadersdatter Sparre. 
4. desember: Julemarked med 600 besøkende 23 utstillere og mange kunstneriske innslag. 
Historielaget hadde stand med salg av bøker, kalender 2017 og gamle bilde.

Kontakt med kommunale myndigheter og komiteer samt høringer 
1. november 2016 hadde historielagets leder og nestleder et møte med ordføreren og rådmannen i 
Sørum kommune.  Samtalen konsentrerte seg i hovedsak om bruken og videreutvikling av tilbudene 
ved Vølneberg gamle skole og Slora Mølle, historielagets engasjement i rydding og merking av 
turstien Bingsfoss-Rånåsfoss og rusleturer hver sommer, samt om vår medvirkning i arbeidet med 
Sørum bygdebok.  

Skoleetaten i Sørum og Sørum kulturskole har deltatt i flere møter med historielaget for å styrke 
samarbeidet med skoleverket til beste for barn og unge. 

Lokaler: Etter utflyttingen fra Blaker Skanse i 2012 mangler Historielaget tilfredsstillende kontor- og
arkivlokaler Vi håper fortsatt på å inngå en leiekontrakt med Sørum kommune i Veslebygningen på 
Nordli.  Den 18. april ble historielaget invitert til befaring der, og saken har vært diskutert både med 
kommunens politiske-  og administrative ledelse og teknisk etat, men pr. dato foreligger  ingen 
beslutning. 

Høringer: Historielaget er høringsinstans ved kommuneplaner, veinavn, bevaring av bygninger og 
annet som berører kultursaker. Leder og nestleder har hatt flere møter med Sørum kommune, blant 
annet i forbindelse med ny kulturminnevernplan.   

Turer arrangert av historielaget
I 2016 er det gjennomført tre rusleturer, arrangert av turleder Vidar Døhli.:

16. juni:  Turene gikk til hoppbakkene i Blaker under ledelse av Albert Hovind.
18. august:  Til husmannplasser i Valsenga under ledelse av Bjørn Tveit.
1. september:  Egneråsen rundt under ledelse av Elin Mørk og Jon Ole Dahl.
 Turene er populære. Oppslutningen varierte mellom 18 og 25 deltagere, noe som er optimalt for å 
få et godt utbytte. Referat fra alle turene finnes i Sørum-Speilet nr. 3, 2016, side 16-17. 

25. juni:  En dagstur med buss til Stenberg gård på Toten. Oppfølging av foredraget ”Amtmanninnen
og hennes døtre” høsten 2015. Et samarbeid mellom Folkeakademiet i Sørum, Blaker  
bygdekvinnelag , Sørum bibliotek og Blaker og Sørum Historielag  Gro Langeland representerte 
historielaget ved planlegging og gjennomføring av turen. 

1. juni:  Historielaget arrangerte en guidet tur for en gruppe fra Bærum.  Programmet ble lagt opp i
samarbeid med arrangøren. Vi møtte bussen ved Gamle Hvam i Nes og tok gjestene med til Blaker
Skanse hvor de fikk omvisning, og videre til Vølneberg gamle skole  hvor de ble møtt av 
historielagets folk og en representant for Vølneberg vevring. Siste stopp var Kroa i Lørenfallet
hvor det var bestilt middag, Busselskapet var meget godt fornøyd med opplegget og ville gjerne
komme tilbake med flere grupper, men under forutsetning av at det blir mulig å parkere en buss på 
området.  Gro Langeland hadde ansvaret for turen.   

Turstiene
Historielaget  har påtatt seg ansvaret for noen turstier i kommunen.
 – Kulturstien mellom Rånåsfoss og Bingsfoss: Bjørn Tveit med gode hjelpere rydder og 
vedlikeholder stien I 2016 er det laget en ny runde i Valsenga med merking av 6 husmannsplasser fra
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Tangenevja til Sollia. Oppgradering av skiltingen og løpende vedlikehold av stien står på 
arbeidsplanen.
- Pilegrimsleden fra Gauteidvegen til Arteid blir vedlikeholdt av en gruppe som ledes av Gunnar 
Ulvestad i samarbeid med Frogner menighetsråd. 
-  Asbjørnsenstien i Frogner fra  Børke til Varden på Heksebergfjellet, har vært drevet av 
historielaget og Frogner Ils O-lag. Her er det behov for oppgradering og nye samarbeidspartnere.  
. 
Kalender
Kalender med historiske bilder fra Sørum har vært utgitt årlig siden 1983. Komiteen består fra 2016-
årgangen av Kaare Bøhler, Elin Mørk, Åge Monsrud og Anders Henriksen.. Kalenderen selger godt 
takket være et aktivt rodekorps. Blaker Sparebank og Åge Monsrud har sponset kalenderen for 2017 
med et tilskudd til trykkekostnadene, noe som gjør at prisen fortsatt kan holdes på kr. 50,. 
Kalenderen er trykket i 1000 eksemplarer og inntekten går uavkortet til historielaget. 

Sørum kirke 850 år - Jubileumsfeiringen 
 Feiringen av kirkejubileet har vært forberedt i lang til og har gått over hele kirkeåret 2015/2016. 
Gro Langeland har representerer historielaget i jubileumskomiteen med Elin Mørk som vara.
 Mottoet for jubileet var ”Møteplass gjennom historien – tilhørighet i fremtiden” og programmet 
omfattet 4 spesialgudstjenester, 8 konserter og en foredragskveld. Det ble laget en jubileumssalme 
hvor Eivind Johnsbråten står for både tekst og melodi og Sørum menighetsråd utga en flott 
jubileumsboks med økonomisk støtte fra jubileumskomiteen. Engasjementet i jubileumskomiteen 
omfattet også et nært samarbeid med et utvidet prosjekt i regi av kirke/skoleprogrammet i kommunen
og her hadde historielaget en sentral rolle.   Historielaget støttet opp om arbeidet både ved å selge 
jubileumsboka uten å ta provisjon og ved å gi jubileet stor oppmerksomhet både på hjemmesiden, på 
Facebooksiden og i Sørum-Speilet. En arbeidskrevende, men vellykket feiring som hadde meget god 
oppslutning. Det vises til oppsummering av jubileet i Sørum-Speilet nr. 3, 2016.
. 
Kirkekontoret ville gjerne ha historielaget med i et fortsatt samarbeid om kirke/skolepogrammet, noe
styret har sagt oss villige til da dette gir oss en fin kontakt med barn og unge i kommunen. 

Andre arrangementer og aktiviteter 
Leder og styrerts øvrige medlemmer har deltatt i en rekker møter og aktiviteter for å forberede 
arrangementer, følge opp arbeidsplanen og holde seg faglig oppdatert. I tillegg til de større sakene 
som er omtalt i beretningen, vil vi nevne noen aktiviteter og medlemskap. Det vises for øvrig til 
omtaler i Sørum-Speilet. 

Slektshistorisk arbeid: Historielaget mottar et økende antall henvendelser fra folk som leter etter sine
røtter. Styrets medlemmer legger ned en god del arbeid på dette.  Det gir oss av og til informasjon 
om nasjonalt kjente personer som har tilknytning til Sørum, og inspirerer til stoff til Sørum-Speilet.  

 Bygdeboka : Styret har hatt løpende kontakt med bygdebokforfatteren og bidratt noe med innhenting
av stoff. Arbeidet med bind 6 er imidlertid blitt betydelig forsinket, og kommunen har ansatt ny 
bygdebokforfatter fra 2017. Historielaget vil fortsette sitt engasjement i bygdebokprosjektet

- Kransenedleggelse på Krigsminnesmerkene i kommunen,    8. mai. Ved Fondet for markering av 
Frigjøringsdagen.  En enkel seremoni ved Sørum kirke, Blaker kirke og på Blaker skanse. 
Fra om med 2016 sørger Blaker og Sørum Historielag for at det også blir satt blomster på graven til 
Knut Karstein Tornaas som døde i tysk fangenskap og er gravlagt ved Frogner kirke.  

Okkupasjonshistorisk samling. .  Vandreutstillingen fra okkupasjonstiden og Leif Sørlies 
okkupasjonshistoriske samling har vært vist på Blaker Skanse frem til 2012. I påvente av egnede 
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lokaler, har dette materialet vært lagret på Vølneberg, men høsten 2016 ble utstillingen midlertidig 
overført for fremvisning på Romerike Historielags Hus ved Skedsmo kirke.

- Fjuk skole til Norsk Teknisk Museum  :  Som ledd  i prosjektet ”Kulturminneadopsjon Slora Mølle” 
  hadde 7. klasse på Fjuk skole  den 9. juni en spennende dag på Norsk  Teknisk Museum i Oslo..

- Førjulslunsj for dugnadsfolket, 12.11. Meierigaarden Kro, Lørenfallet.

- Historielaget er med i Sørum Kulturforum.

- Historielaget er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Gjennom dette medlemskapet får laget 
refundert deler av innbetalt merverdiavgift. 

- Historielaget er medlem av Fortidsminneforeningen. Leder representerer historielaget som 
observatør på styremøtene i Romerike fortidsminneforening.  

-Historielaget er,medlem av Asbjørnsenselskapet og lederen representerer oss der. 

- Valstad Café: Anne Maj Kvale representerer historielaget i styret med vara Finn Magne Rønningen.

Leder representerer historielaget som observatør i ”KunstSkansen” på Blaker skanse.

Vølneberg, 27. februar 2017

   Dag Winding-Sørensen, leder  (sign.)

Gro Langeland (sign.)      Kjell Kurland (sign.)    Kåre Bøhler (sign.)   

Elin Mørk (sign.)   Steffen Sætereie (sign.)   Steinar Dalbakk (sign).   Odd-Roar Stenby (sign.)
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Regnskap & budsjett 2016 Sak 4 A
for Blaker og Sørum Historielag inkl mølleregnskap

Konti pr gruppePåløpt Avvik Budsjett Påløpt Avvik Budsjett
  Inntekter Utgifter

1 Medlemskontingent### 118500,00 -6500,00 125000,00 1 Kontingent R.H oa 43850,00 -6150,00 50000,00
2 Kalendere/bilder 3140,3130,401627325,00 -12675,00 40000,00 2 Administrasjon 24644,39 -35355,61 60000,00
3 Tilskudd 222500,00 102500,00 120000,00 2 Administrasjon/inventar 19061,80 19061,80
4 Boksalg 39394,30 -10605,70 50000,00 3 Trykkeutgifter 60622,00 -19378,00 80000,00

5 Provisjon bygdebok 0,00 -90000,00 90000,00 4 Varekjøp Bøker 22855,00 22855,00 0,00
6 Møter/turer -20000,00 20000,00 5 Vervebrosjyre -10000,00 10000,00
7 Tiskudd broer/stier 0,00 0,00 6 Dagsutflukt med buss -50000,00 50000,00
8 Refusjoner mva/fors 32059,00 32059,00 7 Vølneberg Gamle Skole 243828,12 63828,12 180000,00
9 Diverse inntekt 330,00 330,00 8 Slora Mølle 178984,61 128984,61 50000,00

10 Renter 1272,75 1272,75 9 Arrangementer/stevner 32846,26 2846,26 30000,00  
11 Gaver -100000,00 100000,00 10 Stier,turer med mer 0,00 -10000,00 10000,00

11 Vedl stier og rep broer 964,00 964,00 0,00
Sum inntekter 441381,05 -103618,95 545000,00 Sum utgifter 627656,18 107656,18 520000,00
Resultat overføres -186275,13 -211275,13 25000,00
Kontrollsum 627656,18 107656,18 520000,00 Kontrollsum 520000,00  

Kommentarer til regnskap 2016
Inntekter Utgifter

1 474 betalende medlemmer 1 Kontingent Romerike Historielag,grunnlag medl 2015 + LLH
2 Netto kalendersalg og bilder 2 Kontorhold,internett,materiell, forsikring
3 Kommunal bevilgn +Norsk kulturminnefond 3 Netto trykkeutgifter Sørumspeilet + verveannonse inkl annonseinntekter i Sørumspeilet
4 Alt boksalg inkl Glomma gjennom Sørum 4 Innkjøp bøker for salg , (Lokal bokutgivelse )

inkl salg bygdebøker fra eget lager 5 Utsatt utforming av vervebrosjyre til 2017
5 Provisjon bygdebok-se eget regnskap 7 Malearbeid utv. gamleskolen+strøm og andre vedlikeholdsutgifter i 2016
6 Egenbetaling buss(ingen turer 2016) 8 Mye dugnad,bet strøm og materiell
7 9 Inkl førjulstreff
8 refusjon MVA+prov fra Gjensidige 10 Kjenn din bygd-tur, ikke arr i 20|6
9 salg vedr møllefest 11 Bensin til ryddesag med mer

12 Minnemarkering 8. mai 2016 
   12 T.B. Hansens 8.mai Fond pr 31.12.2016 41031,25

Blomster m/sløyfe ved 3  bautaer i Sørum (kr 2500,-)
Balanse 31.12.2016
Egenkapital 31.12.2015  623100,85 Provisjon Sørum Bygdebok Totalt 403716,77
Resultat 2016 overføres -186275,13 Resultat 2016 5567,72
Tomt rundt Slora Mølle 70000,00
Bankkonti Blaker Sparebank 211501,80   

Fri egenkapital pr 31.12.2016 409284,49
Kasse 14012,12   
Aksjer og andeler 23000,00  Sørumsand,01.mars 2016
Øvrige fordringer 154199,30  
Tilskudd fra Akershus Fylke, Asbjørnsenstien 18700,00
Leverandørgjeld 17187,50
Kontrollsum 472713,22 472713,22 Dag Winding-Sørensen Kjell Kurland
Differanse 0,00 leder kasserer

(sign) (sign)
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Forslag til 

Arbeidsplan for Blaker og Sørum Historielag – 2017

For å ivareta lagets formål, foreslår styret denne arbeidsplanen for tiden mars 2017 til februar 2018.

1. Sikre lokalhistorisk kunnskap ved intervjuer, presentasjoner, turer i og utenfor bygda og 
temamøter. 
2. Orientere om faglige spørsmål og arbeidet i historielaget gjennom utgivelse av medlemsbladet 
Sørum- Speilet og løpende oppdatering av Hjemmesiden og Facebooksiden vår.
3. Følge med i forvaltningsprosesser i kommunen og fylket for å sikre vern av historiske verdier.
4. Bistå med bygdebokarbeidet - bind 6 og 7, og følge opp salget av Sørum bygdebok og 
egenproduserte bøker.
 5. Fortsette restaureringen av Slora Mølle. Oppruste bygningsmassen, møllemaskiner og andre 
tekniske installasjoner. Støtte opp om arrangementer og tiltak for barn og for familier i regi av Slora 
Mølles Venner. 
6. Kvalitetssikre arbeidet med Vølneberg gamle skole slik at vi får beholde ”Olavsrosa”. Fortsette 
restaurering og utvikle driften av den gamle skolen og redskapssamlingen. Holde gammeldags skole 
for Sørum-skolenes 4de klassinger og fortsette tradisjonen med et Olsokarrangement.
 7. Støtte opp om slektshistorisk arbeid gjennom kursvirksomhet, møter og svar på henvendelser fra 
enkeltpersoner. 
8. Fortsette det gode samarbeidet med mange organisasjoner, både i og utenfor bygda.

§2. Formål
Blaker og Sørum Historielag har som formål å fremme kjennskap til og interesse
for historiske verdier og kulturminner i vårt virkeområde, informere om tidlige

tiders liv
og virke samt arbeide for å bevare våre kulturminner. 

Oppgavene er mange og arbeidskrevende. Gjennomføringen av arbeidsplanen forutsetter at 
medlemmene fortsatt bidrar med mye og godt dugnadsarbeide. Arbeidet må gjøres innenfor de 
økonomiske-  og  personalmessige ressursene som man har til rådighet og  styret må arbeide for å 
skaffe fonds- og legatfinansiering av de større prosjektene. 
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Sak 6  
Forslag til kontingent fra 2018
 
Styret foreslår at medlemskontingenten ikke økes fra 2018, men blir stående på kr. 300,- .

Begrunnelse  :  Årsmøtet 2016 besluttet å øke kontingenten med kr. 50,- fra  2017.Alle utgifter
stiger, men vi synes likevel ikke at kontingenten bør økes hvert år. 

Portotillegg: 
Ordningen med kr. 100,- i portotillegg for medlemmer som bor utenfor rodeordningen for 
utdeling av Sørum-Speilet beholdes. Dette ble vedtatt av årsmøtet 2015 og gjort gjeldene fra 
og med 2016. Portotillegget kan unngås dersom medlemmet velger å bare motta bladet 
elektronisk, eller å få det levert  til en adresse i Sørum.  
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Forslag til
Budsjett for Blaker og Sørum Historielag 2017 

Inntekter Utgifter
1 Medlemskontingent 135.000 1 Kontingent RH & LLH 40,000
2 Kalender/Billeder o.a. 45,000 2 Administrasjon 80,000
3 Tilskudd 120,000 3 Trykkeutgifter 100,000
4 Gaver/ Fondsmidler 70,000 4 Brosjyrer/info 20,000
5 Boksalg 20.000 5 Dagstflukter m buss 10,000
6 Provisjon Bygdebok 90.000 6 Vølneberg gml. skole 80,000
7 Innbringende ved møter/turer 20,000 7 Slora mølle 150,000

8 Arrangementer/Stevner 10,000
9 Stier, turer m.m. 10,000

Sum inntekter 500,000 Sum utgifter 500,000
Underskudd 0
Kontrollsum 500,000 Kontrollsum 500,000

Kommentar:
Inntekter:

1) 450 betalende medlemmer  á kr. 300,-
2) 900 kalendre à kr 50
3) Bevilgning fra Sørum Kommune  
4) Tilskudd og gaver fra div. kilder og legater
5) Salg av Historielagets egne bøker
6) Provisjon av salg av Bygdeboka, bind 1- 6 (600 ex. á kr. 150,-)  
7) Innsamlet fra deltakere for servering og /eller entré/ deltakeravgift ved arrangementer og turer

Utgifter:
1) Kontingent til Romerike Historielag og til Landslaget for lokalhistorie
2) Kontorhold, internett, materiell, forsikring, oppmerksomheter
3) Forbruksmateriell, trykking av Sørum Speilet, kalender, giroer 
4) Utforming og trykking av informasjonsmateriell
5) Underskuddsdekning av dagsutflukter
6) Opprusting og vedlikehold av ute- og inne-arealer, samarbeidsaktiviteter og arrangementer 
7) Restaurering av mølleanlegget, møter, samarbeidsaktiviteter og arrangementer. 
8) Bruttoutgifter . Ref. inntekter, pkt. 7
9) Turstier og vandringer i bygda
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Valg

Valgkomiteens innstillinger  

Styret:

Leder:  Åpent . Se  * nedenfor 1 år

Styremedlemmer: 
      Kjell Kurland Gjenvalg 2 år

Dagfinn Eriksen Arteid Ny             2 år

Louise Nordli Fjelland Ny                         2 år

            Varamedlemmer:

      Steinar Dalbakk  Gjenvalg 1 år

            Odd Roar Stenby  Gjenvalg 1 år
      DagWinding-Sørensen   Ny                             1 år

           2 styremedlemmer er ikke på valg 

           Kåre Bøhler og Elin Mørk (begge på valg i 2018)

*Valgkomiteen har foreslått tre personer til styret, men har ikke lagt inn forslag på  leder. Vi foreslår

for årsmøtet å overlate til det nye styret å konstituere seg selv.  Se styrets kommentar nedenfor.

Revisor: 
          Pål Iversen Gjenvalg 1 år

                Vara:: Ved behov engasjeres et revisjonsbyrå

                                                          27.02.2017

   Ellen Margrete Graarud, leder (sign.)      Vidar Døhli (sign.) Ida Bøhler (sign.)

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Styrets kommentar vedr. valg av leder: Sittende leder har vært leder siden 2008 og har bedt om

avløsning. Han har imidlertid sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse og erfaring og gå inn som



varamedlem i 1 år. Tradisjonelt blir leder valgt på årsmøtet ved særskilt valg, mens styret for øvrig 

konstituerer seg selv. Årsmøtet må ta stilling til om hele konstitueringen, inkl. valg av leder, skal

kunne overlates til det nye styret. Brønnøysundregistrene forlanger ikke årsmøtevalgt leder for denne

typen frivillige organisasjoner, men styret må melde inn nytt styre og oppgi hvem som tegner

foreningen (har prokura).

       

Vedtektenes § 4 Årsmøtet. Pkt. 9 Valg: a) Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 3 vara-  

medlemmer. Leder velges for 1 år og styremedlemmene for 2 år. 2 styremedlemmer er på valg ved 

hvert årsmøte. Styret skal ha nestleder, sekretær og kasserer og konstituerer seg selv.

Varamedlemmene velges for 1 år, innkalles til alle styremøter og deltar i det løpende arbeidet. 

Styrets innstillinger 

Valgkomité      

Komitéen skal ha tre medlemmer som vanligvis velges for tre år. Det medlemmet som 

har sittet lengst i valgkomiteen skal være leder.

Vidar Døhli , leder                 Ikke på valg                 2016-2018      

Ida Bøhler Ikke på valg                      2017-2019                     
Gro Langeland                     Ny                                            2018-2020

Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag, Nittedal, 8. juni 2017

Av praktiske grunder ber styret om fullmakt til å utpeke utsendingene når vi kommer

nærmere påmeldingsfristen. Laget vårt kan i henhold til regelverket ha i alt 19 utsendinger

og vi sender tillitsvalgte og medlemmer som har tatt på seg større dugnadsoppdrag for Blaker og

Sørum Historielag. 
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