
       

Årsmøtet i Blaker og Sørum Historielag 

Onsdag 14. mars 2018, kl. 18:00 

 

Innkallingen sto i Sørum-Speilet nr. 4, 2017 

Møtet holdes på Frogner kultursenter (følg skilting fra hovedinngang).  

Parkering ved Melvold svømmehall eller ved Frognerhallen. 

Asbjørn Langeland holder et kåseri med tittelen:  

Et stopp i Frogner - bygda som folk kjører gjennom. 

 

Endelig saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og referenter samt to til å skrive under protokollen 

3. Årsberetning for 2017 

4. Revidert regnskap for 2017 

5. Forslag til Arbeidsplan for 2018 

6. Forslag til Kontingent for 2019 

7. Forslag til Budsjett for 2018 

8. Innkomne saker: ingen mottatt innen fristen 14.02.18 

9. Valg av medlemmer til styret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger til årsmøtet i 

Romerike Historielag 

Årsmøtepapirene vedlegges og legges ut i møterommet. De som ønsker å få papirutgave av sakslisten 

og øvrige papirer i posten, kan bestille dette fra sekretær Louise N. Fjelland, mobil 913 00 787 eller 

epost: louise@fjelland.net 

 

Stemmerett i årsmøtet har de medlemmene som har betalt kontingent for 2017 eller er innmeldt og 

har betalt kontingent for 2018, senest 6 uker før årsmøtet, d.v.s. 31.01.18. 

Sørum, 3. mars 2018 

Kåre A. Bøhler (sign.) 

leder 
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Årsberetning for Blaker og Sørum Historielag 2017 

Årsmøtet 2017 ble arrangert torsdag 16. mars på Bruvollen i Blaker med 40 fremmøtte, hvorav 38 

stemmeberettigede, 36 ved det skriftlige valget. 

Som årsmøtets foredragsholder ga Anders Henriksen et interessant foredrag og viste bilder med 

grunnlag i fremkomstmidler fra ski, kjelke og spark til båt og biler. Samtidig viste Tom Arne 

Ullersmo litt av sine funn med metalldetektor rundt i Frogner-området. 

Romerike Historielag Tom Halvorsen delte ut hederstegn til:  

Anders Henriksen:  

for hans arbeid som billedredaktør for Bygdeboka og hans innsats for bevaring av bilder fra Sørum.  

Bjørn Undrum:  

for hans innsats og arbeid ved Slora Mølle. 

 

Styret for 2017/2018       På valg igjen 

 Leder   Kåre A. Bøhler    2018 

 Nestleder  Elin Mørk     2018 

 Kasserer  Kjell Kurland     2018  

 Sekretær  Louise Nordli Fjelland   2019 

 Styremedlem  Arteid, Dagfinn Eriksen   2019  

Varamedlemmer        

    Steinar Dalbakk    2018 

    Odd Roar Stenby    2018 

    Dag Winding-Sørensen   2018 

Revisor 

    Pål Iversen     2018 

Valgkomité   

    Vidar Døhli Leder     2016-2018 

                                               Ida Bøhler                               2017-2019   

    Gro Langeland     2018-2020  

Historielaget hadde pr 31.12.17 et medlemstall på 472, hvorav 16 var Andre skoler og 

Organisasjoner. Vi hadde en opprydding i november 2017 på ubetalte medlemskap (som ble strøket).  

  



Vi har i løpet av 2017 fått tre nye hederstegn fra Romerike Historielag. De er tildelt Anders 

Henriksen 16/3, Bjørn Undrum 16/3, og Kåre Olav Ormstad 4/12 og disse fikk dem overrakt av 

leder Tom Halvorsen. Vi har nå i alt 15 medlemmer med hederstegn og 3 æresmedlemmer.   

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2017 og behandlet 71 saker. Flere av møtene har vært utvidede 

styremøter hvor blant andre Bjørn Tveit og hans medhjelpere på Vølneberg har deltatt i planlegging 

og rapportering av arbeidet. Slora Mølle-prosjektet 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 

Sørum kommunes bidrag til driften av Blaker og Sørum Historielag ble noe redusert også i 2017. 

Bidraget fra kommunen er meget viktig for lagets løpende oppgaver. 

Kulturminnefondet forutsetter tilskudd av egne midler til alle samarbeidsprosjekter, og tilskudd fra 

Kulturminnefondet blir utbetalt etterskuddsvis ihh til godkjente halvårige prosjektrapporter. I 2017 

har kulturminnefonnet bidratt med kr 75 000,- for to prosjekter vedrørende rehabiliteringen av Slora 

Mølle. Historielaget overførte kr 45 000,- til videreføring av de pågående restaureringsarbeidene ved 

Slora Mølle som egne midler. 

Sørum bygdebok – bind 6 med planlagt utgivelse før jul i 2016, er blitt ytterligere ett år forsinket, 

noe som betyr at budsjetterte inntekter for salgsabeidet med i alt kr. 90 000,- først vil komme i 2018.  

Salg av egne bokutgivelser, bygdebøker og annet trykket materiale er med på å sikre lagets økonomi. 

Driftsresultat for 2017 og foreningens økonomi er fortsatt god.   

Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2017. 

Faglig virksomhet  

Styret har tatt utgangspunkt i lagets formålsparagraf og den arbeidsplanen som ble vedtatt av 

årsmøtet 2017. Større prosjekter og gode tradisjoner er fulgt opp, og det har vært godt samarbeid 

med flere organisasjoner i bygda.  Det samarbeides som før godt med Romerike Historielag, hvor 

Svein Sandnes sitter i styret. Terje Løken, Gro Langeland og Ida Bøhler sitter i Husstyret, og Blaker 

og Sørum Historielags leder Kåre Bøhler er ansatt som kontorleder.  

Vårt løpende arbeid er gjort kjent for medlemmene gjennom medlemsbladet Sørum-Speilet, på vår 

hjemmeside og på Facebook. Ved enkelte arrangementer er det satt opp plakater rundt omkring i 

kommunen. Historielaget har videre et faglig samarbeid med valgfaget Levende kulturarv ved 

Frogner skole. Gro Langeland har vært en stor ressurs her, og blant annet vært guide for elevene på 

en egen Kjenn din bygd-tur. 

Rodenettverk og boklager 

Kåre Bøhler har ansvaret for nettverket for distribusjonen av Sørum-Speilet. Dette effektive 

kontaktnettet sparer Historielaget for betydelige portokostnader. Kåre fører også kontroll med salget 

av bygdebøkene, Historielagets egne utgivelser samt bøker vi har i kommisjon.    

  



Stands 

Ansvarlig er Kåre Bøhler. Det har gjennom året vært flere stands for å selge Historielagets 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. Bladet utgis med 4 

nummer i året og hvert nummer har 20 sider. Opplaget er 600 eksemplarer og blir distribuert til 

medlemmene via Historielagets rodenettverk. I redaksjonen sitter Asbjørn Langeland, Anne-Marie 

Lund og Louise Nordli Fjelland. Gro Langeland bidrar med artikler og med å lese korrektur. Ved 

siden av redaksjonens produksjon, kan vi glede oss over innspill og bidrag fra medlemmer. Reilly 

ved Jørgen Kirsebom er engasjert som grafisk designer av Sørum-Speilet, foruten å bistå med 

hjemmesiden vår. Hjemmesiden www.sorumhistorie.no er Historielagets virtuelle nyhetstavle, og 

alle utgivelser av Sørum-Speilet lagres der. Louise Nordli Fjelland legger også ut stoff på 

hjemmesiden og på Facebook.   

Prosjekter 

Slora Mølle 

Slora Mølles Venner er en driftsorganisasjon innenfor Blaker og Sørum Historielag, med oppgave å 

gjennomføre restaureringsplanene og drifte Slora Mølle som et teknisk/industrielt kulturminne i 

Sørum kommune. Det er nå 10 år siden restaureringsarbeidet på Slora Mølle ble påbegynt. 

Slora Mølles Venner har som målsetting å gjennomføre den opprinnelige restaureringsplanen innen 

juni 2019. Fremdriften i arbeidet ligger fortsatt i henhold til planen. Hovedsponsor for gjennomføring 

av arbeidsoppgavene er Sørum kommune fra oppstart, og Kulturminnefondet fra 2013, samt 

Sparebankstiftelsen. Slora Mølles Venner leverer halvårlige framdriftsrapporter med beskrivelse av 

utført arbeid samt regnskapsrapportering. Regnskapet revideres årlig av Historielagets hovedrevisor, 

og inngår i historielagets årsregnskap og MVA-rapportering. 

Faste aktiviteter på årsbasis er årsmøtet for Slora Mølles Venner i april, skoledag for Fjuk skoles 7. 

trinn i begynnelsen av mai, og klassetur til Norsk Teknisk Museum i begynnelsen av juni – begge 

aktivitetene med fokus på undervisning i fornybar energi og biologisk mangfold samt 

kulturminneadopsjon. Andre søndag i juni inviteres bygda til Slora Mølles Dag, der venneforeningen 

orienterer om fremdriften i restaureringen og andre løpende oppgaver, omvisning med mye 

underholdning for barnefamilier og leker. Glommabredden, Leikarringen og Bygdekvinnelaget deltar 

i det arrangementet. St.Hans er det feiring ved mølla med Fjuk-grenda, og i løpet av sommeren er det 

ofte omvisning ved mølla for besøkende. 

I 2017 deltok ca. 50 gjester på årsmøtet på Fjuk skole, hvor direktøren fra Kulturminnefondet deltok 

og roste venneforeningen og Historielaget for et særlig godt restaureringsprosjekt. Samtidig fikk 

venneforeningen tilsagn om ytterligere kr. 120.000,- i videreføring av restaureringsoppgavene.  

På skoledagene var det elever og lærere fra Fjuk skole sammen med leder av 

undervisningsavdelingen ved Norsk Teknisk Museum, og limnologen fra Museene i Akershus som 

veiledningsressurser, sammen med venneforeningens fagfolk. Dette er det tiende året Fjuk skole 

bruker Slora Mølle. Denne aktiviteten har betydning for Historielagets omdømme når det skal søkes 

om midler. Omtale av Slora Mølle er i NAFs Veibok, og besøk i sommerhalvåret stiger fra år til år.  

http://www.sorumhistorie.no/


Dugnadsressursene og økonomien i restaureringsprosjektet er tilfredsstillende. I 2019 skal 10-års 

jubileum markeres.  

Vølneberg gamle skole og redskapssamlingen 

Hovedinnsatsen for restaurering av Vølneberg gamle skole ble avsluttet i 2016 med full utvendig 

restaureringsmaling av yttervegger og vinduer. Tildeling av Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, 

Olavsrosa, har bevirket en god omtale i NAFs Veibok 

Historielagets hovedvirksomhet på Vølneberg i 2017 har vært arrangementet av ”En gammeldags 

skole” i samarbeid med lokale gårdbrukere og Vølneberg Vevring. Denne aktiviteten har vært drevet 

siden 2000, med et økende antall elever fra barneskolenes fjerde trinn – i de senere årene ca. 270 

elever og 20-25 frivillige årlig i en skoleuke. Aktiviteten er svært godt omtalt av Sørum kommune 

som støttes arbeidet økonomisk.  

Olsok-arrangementet, som Blaker og Sørum Historielag holder på Vølneberg i samarbeid med 

Bygdekvinnelaget, trekker også mye folk. Opptil 120 besøkende kan gjeste dette populære 

arrangementet. I 2017 ble det svært godt besøkt. Andre faste arrangementer som Blaker og Sørum 

Historielag støtter opp om på Vølneberg er St.Hans feiring og Julemarked, som arrangeres av 

Vølneberg Vel. Disse arrangementene trekker mye folk.   

Styremøtene holder Blaker og Sørum Historielag på Vølneberg. Historielagets arkiver ligger i et leid 

lokale i kjelleren i den nyere skolebygningen. Lagerforholdene er ikke tilfredsstillende, men Sørum 

kommune kan ikke stille bedre lokaler til disposisjon foreløpig.    

Arrangementer i 2017 

8. mai: Bekransning ved våre kirker & Blaker Skanse 

29. mai-2. juni: 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 

Vølneberg vevering «fra ull til garn» og av pensjonerte lærere for gammeldags 

klasseromsundervisning og av gårdbrukere med hest for å lære elevene om gårdsarbeid.  

11. juni: Slora Mølles dag. Bokstand. 

23. juni: St.Hans-feiring med Vølneberg Vel som arrangør og Historielaget som bidragsyter. 

29. juli: Olsokfeiring på Vølneberg skole i samarbeid med Sørum Bygdekvinnelag 

14. oktober: Høstdråper arrangert bl.a. på Vølneberg, med et godt besøkt foredrag i samarbeid med 

Kirkekontoret.  

11. november: Førjulslunsj for dugnadsfolket på Bjørkesalen, Aalgaard.  

Her ble Historielagets tidligere leder Dag W-Sørensen og tidligere nestleder Gro Langeland utnevnt 

til æresmedlemmer. Svein Sandnes fikk også sitt synlige bevis på æresmedlemskapet overrakt. 

25.-26. november: Julemesse på Skansen. Bokstand. 

10. desember: Julemarked på Vølneberg. Bokstand. 

9.-10. desember: Julehuset på Valstad Café. Bokstand. 

Kontakt med kommunale myndigheter og komiteer  

Leder og sekretær har hatt møte med fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen.  

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, men pr. dato foreligger ingen beslutning.  



Høringer  

Historielaget er høringsinstans ved kommuneplaner, veinavn, bevaring av bygninger og annet som 

berører kultursaker. Louise Nordli Fjelland sender inn og følger opp våre uttalelser. 

Turer arrangert av Historielaget 

I 2017 er det gjennomført tre rusleturer, arrangert av vår flinke turleder Vidar Døhli: 

13. juni: Utgangspunkt Fjuk. 

18. august: Hexeberg og Fjellbo 

1. september: Utgangspunkt Sørum Skole. 

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. 

- Pilegrimsleden fra Gauteidvegen til Arteid blir vedlikeholdt av en gruppe som ledes av Gunnar 

Ulvestad i samarbeid med Frogner Menighetsråd.  

- Asbjørnsen-stien 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 av Kåre 

Bøhler, Elin Mørk, Åge Monsrud og Anders Henriksen.. Kalenderen selger godt takket være et aktivt 

rodekorps. Blaker Sparebank og Åge Monsrud, samt T&B Hansen Installasjon har sponset 

kalenderen for 2018 med et tilskudd til trykkekostnadene. Dette gjør at prisen fortsatt kan holdes på 

kr. 50,-. Kalenderen er trykket i 1000 eksemplarer, og inntekten går uavkortet til Historielaget. Noe 

av det vi ikke har fått solgt, har vi delt ut til sykehjemmene i kommunen. 

Andre arrangementer og aktiviteter  

Leder og styrets 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. Vi vil nevne 

Gro Langeland for hennes innsats i å løse mange saker fra ulike henvendelser. 

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 kommer etter planen til påske 2018. 

Det er ansatt ny bygdebokforfatter fra 2017. Historielaget vil fortsette sitt engasjement i 

bygdebokprosjektet 

Kranse-/blomsternedleggelse 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 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 8. juni 

en spennende dag på Norsk Teknisk Museum i Oslo. 

Medlemskap 

Landslaget for lokalhistorie: Gjennom dette medlemskapet får Historielaget refundert deler av 

innbetalt merverdiavgift.  

Asbjørnsen-selskapet: Ingen aktivitet det siste året.  

Valstad Café: Anne Maj Kvale representerer Historielaget i styret med vara Per Newman.   

 

 Vølneberg, 26. februar 2018 

   Kåre A. Bøhler, leder (sign.) 

Elin Mørk, nestleder (sign.)   Louise Fjelland (sign.)       

Kjell Kurland (sign.)    Dagfinn Eriksen Arteid (sign.)    

Steinar Dalbakk (sign.)   Odd-Roar Stenby (sign.)  Dag Winding-Sørensen (Sign.) 
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 Arbeidsplanen for Blaker og Sørum Historielag  

 

Forslag til årsmøte 2018 

  

For å ivareta lagets formål, foreslår styret denne arbeidsplanen for tiden mars 2018 til februar 2019.  

 

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 Olsok arrangement.  

 

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.  

 

9. Arrangere Medlemssamlinger.  

 

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. 

 

 §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.  

 

  



Sak 6 

KONTINGENT FOR 2019: 

Styrets forslag til kontingent: uendret, dvs. kr 300,- pr. medlem pr år.  

I tillegg ønsker vi å innføre en ungdomskontingent på kr 100,- pr år for ungdom til og med det året 

de fyller 25 år, altså skoleungdom og studenter.   

Begrunnelse er de har liten inntekt, og betingelsen er at de må oppgi fødselsdata som det står på 

innmeldingsskjemaet på hjemmesiden. Da kan vi kanskje få med flere unge medlemmer og 

gjennomsnittsalderen blir lavere. 

Disse vil da motta 4 nr. av Sørum-Speilet og 4 nr. av Skytilen pr år.   

STYRET 

  



 Budsjett 2018    Sak 7   

        

        
Inntekter   Utgifter   

1 Medlemskontingent 135 000 1 Kontingent RH & LLH 40 000   
2 Kalender/Bilder o.a. 45 000 2 Administrasjon 70 000   
3 Tilskudd 120 000 3 Trykkeutgifter 100 000   
4 Gaver/ Fondsmidler 70 000 4 Brosjyrer/info 20 000   
5 Boksalg 20 000 5 Dagsutflukter m buss 5 000   
6 Provisjon Bygdebok 90 000 6 Vølneberg gml. skole 80 000   
7 Div. int. arang. 20 000 7 Slora mølle 150 000   

      8 Arrangementer/Stevner 35 000   
      9 Stier, turer m.m. 5 000   

      10 
Dir.utlegg, 

Kjøregodtgj. 
15 000 

  
              
  Sum inntekter 500 000   Sum utgifter 500 000   
  Underskudd 0   Overskudd 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    

 10)  Km godtgjørelse, andre direkte utlegg    
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Årsmøtet 2018 

VALG  

Valgkomiteens innstilling  

 

a. Styret: 

Leder: Kåre Bøhler     Gjenvalg  1 år 

Styremedlem: 

      Elin Mørk     Gjenvalg  2 år 

    

Varamedlemmer: 

   Steinar Dalbakk     Gjenvalg                    1 år 

Odd Roar Stenby     Gjenvalg   1 år 

Dag Winding Sørensen    Gjenvalg             1 år 

 

Disse styremedlemmene er ikke på valg: 

Louise Nordli Fjelland, Kjell Kurland og Dagfinn Eriksen Arteig 

 

Leder velges ved særskilt valg, Styret konstituerer seg selv, og skal ha nestleder, kasserer og 

sekretær.  

 

b. Revisor: Pål Iversen     Gjenvalg  1 år 

    Vara: Ved behov engasjeres et revisjonsbyrå   

 

Sørum, 26. februar 2018 

 

Vidar Døhli, leder (sign.)      Ida Bøhler (sign.)    Gro Langeland (sign.) 

 

        ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Styrets innstillinger:  

 

c. Valgkomité: (komitéen skal ha tre medlemmer som velges for tre år)  

                  Ida Bøhler, leder 2019                                            2017-2019    Ikke på valg 

             Gro Langeland                                                        2018-2020    Ikke på valg  

                  Sigmund Stenby                       2019-2021    Ny 

 

d. Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag, 6. juni 2018 

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

nærmere påmeldingsfristen. Vi sender tillitsvalgte og medlemmer som har tatt på seg større 

dugnadsoppdrag for Blaker og Sørum Historielag.  Laget vårt kan i henhold til regelverket ha  

i alt 20 utsendinger. 

 


