Arsm~te i Blaker og S~rum Historielag 14. mars 2018, Frogner kultursenter
Arsm¢ teprogrammet ble startet med kdseriet 'Frogner - bygda f olk kj¢ rer gjennam '
v/ Asbj¢rn Langeland. Dere tte r ble det bespisning f¢r arsm¢t ef orhandlingene tok til.
Antal/ f remm¢tte: 25, hvorov 24 me d stemmerett.

Saker:
1. Arsm0teinnkalling og saksliste
Godkj ent av arsm0tet
2. Valg av m0teleder og referent
-M 0te leder: Elin M0rk
-2 til a si gnere protokoll: Bjlll rn Tveit og Vidar DI/lhli
-Referent: Lo uise Fjell and
3. Arsberetning
Arsb ere t ningen ble gatt gjennom og godkjent, med fllligende ko mmentarer:
-Komm entarer til Bygd eboka : ma n us skal VlEre klart t il paske og trykkeklart mot sommeren
-In nspill om at ogsa fo red raget til Espen Nielsen pa fjorarets arsmlllte bl e tart med
4. Revidert regnskap for 2017
Revidert regn skap 2017 og revisorberet ningen bl lest opp
5. Forslag til arbeidsplan for 2018
Arbeidspla nen ble godkjen t med fl/ll gende tilleggJkomme ntarer:
-Nytt punkt 10 (forsla gsstiller Dog Winding-S¢rensen) :
Styret bes jobb e m ed komm unen for a finne egnede lokaler til arkiver flllr kommunesammenslC\in!;
-Nytt punkt 11 (f ors/agsstiller Gro Langeland):
Styret bes jobbe med orga nisatori sk ut f ordring med kommunesammenslalng.
Forslag til t ekst i arbe idsplanen m attatt : «V urdere om det er behov for endnnger/presiseringer i
vedte kt ene for Blaker og SI/lru m Historiel ag nar S0rum kommune gat" inn i den nye storkommunen
Lill estr0m. Det t as ogsa ko nt akt med de I/lvrige historielagene i storkommunens virkeomrade om
samarbeid nar det ma tt e VlEre hen siktsmessig. Rapport fremlegges t il behandling pa arsml/ltet 2019»
Andre kom mentarer:
0 nske om at Histor ielaget ska l st 0tte Sud rhei msros a som nytt kom mu nevapen
Innspil/ fro Asbj¢rn Langeland:
Materiale fra div. foren inger (protokoller) - hensti ll er t il styret om afa til en arkivl(l)sning t il
forehin gsarkiver. Evt. h0re me d fyl kesm useet am de kan ta vare pa disse arkivene, eller digitalisere
6. Forslag til ungdomskontigent
Egen ungdomskontig ent pa kr. 100,- ble godkje nt
7. Forslag til budsjett 2018
Bud sjettet for 2018 ble god kjent ute n ko m mentarer
8. Innkomne saker
lngen saker mottatt
9. Valg
Valgkomiteens innstillin g t il Histori elagets styre ble godkjent ved akklamasjon
Representanter ti l sty ret i stiftelsens Valstad Cafes ble godkjent ved akklamasjon
Valgkom it e ble godkjent ved akklamasjon .

Blaker og S0rum Historielag, 2018-2019
a. Styret:
Leder:

Ka re B¢hle r

Gje nval g 1 ar

Styremedlem :

Eli n M¢rk

Gje nval g 2 ar

Varamedlemmer:

Steinar Dalbak k

Gj envalg 1 ar

Odd Roar Stenby

Gj en valg 1 ar

Dag Winding S¢rense n

Gj envalg 1 ar

Styremedlem mer sam ikke er po vo lg:

Louise Nordli Fjellan d, Kjell Kurland og Da gfinn Eri ksen Arteig
b. Revisor:

Pal Iversen

Gjenvalg 1 ar

Vara : Ved behov engasjeres et revisj onsbyra

c. Valgkomite:
Le der:

Ida B(Ilhler

2019 2017-2019

Medlem:

Gro Langela nd

201 8-2020

Medlem:

Sigm und St enby

2019-2021 (Ny)

Historielagets leder Kare B(I)hler avsl uttet arsm 0tet ved

atakke aile for f rem m(lltet og 0nske ve l hjem .
Referent: Louise Fjef/and

1/~ ~~

