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b~lig 

Innslag 

Tilstede: 

Sak 1 

Sak 2 

Sak 3 

Sak 4 

Leder Kare Alfred Behler ensket velkommen. 

Harald L. Johansen: Startet med a bemmme hvor viktig et historielag er for bygde 
miljeet og ivaretagelse av det, han overrakte ogsa gjestebekene for gapahuken ved 

turstien som gar fra Bingsfoss til Ranasfoss Forteller ogsa litt om sitt prosjekt 

Smabrukerkj erringa. 

Asbiern Lan2eland: Holder ett lite lclseri om Frogner. Vellykket. 

Utdeling av S0RUMSPRISEN og et innlegg fra tidligere ordferer i Serum 

kommune: 


• 	Kultursjefen i Lillestrem Kommune, Teksum kom og delte ut Serum-prisen 
2020 til Ekteparet Gro og AsbjOffi Langeland. Tidligere ordf0fer i Sorum 
kommune Marianne Grimstad Hansen kom og overrakte et hefte angaende 
malet i Serum og et stempel som viser Serumsrosa. 

Servering: 
• Det ble servert smerbmd med kaffe og mineralvann til. 

Det Mette: 35 m0tte fram til kl. 18.00. Ved det fomlelle arsm0te 34. hvorav 32 
stemmeberettigede. 
Godkjenning av Innkalling, saksliste. Leder Kare A. Behler satte m0te kl. 19.00. 
Godkjent. 
Valg av meteleder og referent samt to til aunderskrive ~rotokonen: 

• 	Meteleder: Ole Ragnvald Evensen, Valgt. 

• 	Referent:_Even Stakkerud, Valgt. 

• 	Underskrive ~rotokollen: RoifReikvam og Willy Bjem Wilhelmsen. Ble 
valgt av arsm0tet. 

Arsberetning for 2.019: Arsberetningen ble gatt igjennom av Kare Behler. Det kom 
en kommentar angaende handteringen av misligholdet av regnskapet og at dette ble 
taklet bra. Ble Eodkjente ved akklamasjon. 
Revidert regnska~ for 2.019: 

• 	Regnskapsforer Pal Ormstad, la fram revidert regnskap, regnskapet 
godkjent ved akklamasjon. 

Sak 5 Forslag til Arbeids~lan for 2.02.0: 

• M0teleder redegjorde for styrets forslag. Det ble gjort tydeli~ er red for 
punkt 5 og punkt 6. 

• Punkt 5: BSH har tatt tilbud om a kjeper resten a iend mm n 0111 

omkranser Slora M011e. Dette ber gjeres slik at vi sikr r s fall nigh l n 
og kan produsere strom til Mollen og har da all ei n om som p nnn 1i... 
tilherte mellen. 

• Punkt 6: BSH har blitt forespurt om a 0 erta n bu m star i lr n 
Velneberg, styretjobber med a ta penger t il dette. 

Samt et forslag om a legge til et punkt i arbeidsprogrammet 

• Der det ble foreslatt av Gro Langeland om a utvikle en unQ:dom~gru~ for 
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a rekruttere tlere unge medlemmer. 

Sak 6 

Sak 7 

Sak 8 

Sak 9 

Referent 

Undersk 
rifter 

Forslag til Kontingent for 2021: 

• Forslag fra sty ret er at det ikke blir gjort noen endringer. Godtatt ved 
akklamasjon. 

Forslag til Budsjett for 2020: 
Det skal tilf0fes f0lgende i budsjettet under kostnader: 
Kontingenter 0kes fra 38000 til 45.000. 
Kj0p av eiendommen rundt Slora M011e 30.000 
Og vedlikeholdt 0kes til 76.000. 

Godkjent ved akklamasjon. 

Innkomne saker: Ingen saker innkommet innen fristen 15 Feb. 


Valg: Foigende hie valgt 
A: Styret:-

• Leder, Kare A. B0hler. Gjenvalgt 

• Elin M0rk, Gj envalgt 

• Tom Arne Ullersmo, Ny 

• Even Stakkerud og Ole Evensen er ikke pa valg 

Varamedlemmer 


• Hege Udnes Hoel, Varamedlem Ny 

• Steinar Dalbakk, Gjenvalgt, Varamedlem 

• Dag Winding S0rensen. Varamedlem, Gjenvalgt 
B: Revisor med Vara:-

• Aurskog Regnskapskontor AlS, vi Pal E. Iversen, Gjenvalgt. 
c: Valgkomiteen:-

• Sigmund Stenby, Leder 2021 Ikke pa valg. 

• Dagfinn E. Arteid, 2020 - 2022 Ikke pa valg 

• Torild H. Lerberg, Ny, 2021 - 2023. 
D: Utsendinger til arsmote i Romerike Historielag 10 juni 2020 i Hurdal:-

A v praktiske grunner ber sty ret om fullmakt til a utpeke utsendingene nar 

kommer n<ermere pameldingsfristen. Vi sender tillitsvalgte og medlemmer s m 

har tatt pa seg dugnadsoppdrag for Blaker og S0rum Histori lag. Antallet 

delegater er fastsatt i RHs vedtekter. 

Kare A. B0hler takket og avsluttet arsm0te, Elin o\' rrakt bi m~ t r til a tr ppend 
varamedlem, Torild H. Lerberg 
M0te hevet kl. 20:40 
Referent:Even Stakkerud: J'. 
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MoteJeder:OJe R. Evensen: 
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1: Rolf Reikvam: 

2:Willy Bjorn Wilhelmsen: 


