
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. Deretter ble det bespisning f¢r arsm¢tef orhandlingene tok til. 

Antal/ f remm¢tte: 25, hvorov 24 med stemmerett. 

Saker: 
1. 	Arsm0teinnkalling og saksliste 

Godkjent av arsm0tet 

2. 	 Valg av m0teleder og referent 
-M 0te leder: Elin M0rk 

-2 til a signere protokoll: Bjlll rn Tveit og Vidar DI/lh li 

-Referent: Louise Fjelland 

3. 	Arsberetning 

Arsbere tningen ble gatt gjennom og godkjent, med fllligende kommentarer: 


-Kommentarer ti l Bygdeboka: manus skal VlEre klart t il paske og trykkeklart mot sommeren 

-In nspill om at ogsa fo redraget til Espen Nielsen pa fjorarets arsmlllte ble tart med 


4. 	 Revidert regnskap for 2017 
Revidert regnskap 2017 og revisorberetningen bl lest opp 

5. 	 Forslag til arbeidsplan for 2018 
Arbeidsplanen ble godkjen t med fl/ll gende tilleggJkommentarer: 

-Nytt punkt 10 (forslagsstiller Dog Winding-S¢rensen) : 
Styret bes jobbe med 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 nisatorisk ut fordring med kommunesammenslalng. 


Forslag til tekst i arbe idsplanen mattatt : «Vurdere om det er behov for endnnger/presiseringer i 


vedtektene for Blaker og SI/lrum Historielag nar S0rum kommune gat" inn i den nye storkommunen 


Lill estr0m. Det t as ogsa kontakt med de I/lvrige historielagene i storkommunens virkeomrade om 


samarbeid nar det matt e VlEre hensiktsmessig. Rapport fremlegges t il behandling pa arsml/ltet 2019» 

Andre kommentarer: 
0 nske om at Histor ielaget ska l st 0tte Sud rheimsrosa som nytt kommunevapen 

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 

forehingsarkiver. Evt. h0re med fyl kesm useet am de kan ta vare pa disse arkivene, eller digitalisere 
6. 	 Forslag til ungdomskontigent 

Egen ungdomskontigent pa kr. 100,- ble godkjent 

7. 	 Forslag til budsjett 2018 

Budsjettet for 2018 ble godkjent uten kommentarer 

8. 	 Innkomne saker 
lngen saker mottatt 

9. 	 Valg 

Valgkomiteens innstilling t il Historielagets styre ble godkjent ved akklamasjon 

Representanter ti l sty ret i stiftelsens Valstad Cafes ble godkjent ved akklamasjon 

Valgkom ite ble godkjent ved akklamasjon. 



Blaker og S0rum Historielag, 2018-2019 

a. Styret: 

Leder: Ka re B¢hler Gje nvalg 1 ar 

Styremedlem : Elin M¢rk Gjenvalg 2 ar 

Varamedlemmer: 

Steinar Dalbak k Gjenvalg 1 ar 

Odd Roar Stenby Gjenvalg 1 ar 

Dag Winding S¢rense n Gjenvalg 1 ar 

Styremedlemmer sam ikke er po vo lg: 

Louise Nordli Fjelland, Kjell Kurland og Dagfinn Eri ksen Arteig 

b. Revisor: 

Pal Iversen Gjenvalg 1 ar 

Vara : Ved behov engasjeres et revisjonsbyra 

c. Valgkomite: 

Leder: Ida B(Ilhler 2019 2017-2019 

Medlem: Gro Langeland 2018-2020 

Medlem: Sigmund Stenby 2019-2021 (Ny) 

Historielagets leder Kare B(I)hler avsluttet arsm0tet ved atakke aile for f rem m(lltet og 0nske ve l hjem. 

Referent: Louise Fjef/and 

1/~ ~~ 


