
Arsm0te i Blaker og S0rum Historielag 
B;.A-:S~::': Onsdag 16. juni 2021 kl. 18 pa Bestefarhuset, Blaker 
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Innkallingen er datert 18. november 2020 og ble fQ) rst publisert i SQ) rum-Spei let nr. 4/2020. Ble ogsa 

publisert i Q)rum-Speilet nr. 1/2021 og nr. 2/2021, fordi m(l)tedato matte end res pga. koron aen. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innka lling og saksliste 

2. Valg av m"teleder og referent samt to til askrive under protokollen 

3. Arsberetning for 2020 

4. Revidert regnskap for 2020 

5. Forslag til Arbeidsplan for 2020-21 

6. Forslag til Kontingent for 2022 

7. Forslag til Budsjett for 2021 

8. Innkomne sa ker. Ingen saker mottatt innen f risten 11.02.21. 

9. Valg av medlemmer t il sty ret, til valgkomiteen, revisor med vara og utsendinger 

t il arsm"tet i Romerike Historielag 

Stemmerett i arsmQ)tet har de medlemmene som har beta It kontingent for 2020 eller er innmeldt 

og har beta It kontingentfor 2021. 
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Arsm(l)tet 2021 Sak 3 

Sak 3: Arsberetning for Blaker og Sf/trum Historielag 2020 

Arsm¢tet 2020 ble arrangert Tirsdag 10. mars pa Meierigaard en Kro i L¢renfallet, med 38 

fremm (lltte, hvorav 37 stemm eberettigede. 

Styret for 2020/2021 

Leder 

Nestleder 

Kasserer 

Sekreteer 

St yreme dlem 

Styreme dlem 

Regnska psf¢rer 

Varamedlemmer 

Revisor 

Valgkomite 

Kare A. B¢hler 

Elin M¢rk 

Tom Arne Ullersmo 

Even Andreas Sta kkerud 

Ole Ragnvald Evensen 

Tom Arne Ullersmo 

PalOrmstad 

Steinar Dalbakk 

Hege Udnes Hoel 

Dag Winding-S¢rensen 

Pal Iversen 

Sigmund Stenby (Leder) 

Dagfi n Eri ksen Arte id 

Torhild H. Lerberg 

2019-2021 


2020-2022 


2021-2023 


Historielaget hadde pro 31.12.20 f (l)l gende med lemstall: 473 medlemmer, hvorav 7 ungdoms

medlemmer, 16 andre (dvs. skoler 0.1.), 4 eeresmedlemmer og 21 medlemmer med hederstegn. 

Det har veert avholdt 8 styrem¢ter i 2020 og behandlet 78 saker, pga. koron aen har fl ere av m¢tene 

veert redusert med ant all framm¢tte . 

Faglig virksomhet 
Styret ha r tatt utga ngspunkt i lagets formalsparagraf og den arbeidsplanen som ble vedtatt av 

arsm¢tet 2020. St(l) rre prosjekter og tradisjoner er fulgt oPP, og det har veert godt samarbeid med 

fl ere organ isasjoner i bygda. 
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Det samarbeides som f0r godt med Romerike Historielag, hvor Svein Sandnes sitter i styret. Terje 

l0ken, og Ida B0hler sitter i Husstyret, og Blaker og S0rum Hist orielags leder Kare B0hler er ansatt 

scm kontorleder. Li ll ian MobCEk er redakt0r for RHs hjemmeside. 

Vart 10pende arbeid er gjort kjent for medlemmene gjennom medlemsbladet S0rum-Speilet, samt 

pa var hjemmeside og pa Facebook. 

Rodenettverk og boklager 

Kare B0h ler har ansvaret for nett verket for distribusjon en av S0rum-Speilet. Rod enettverket gj0r et 

uvurderlig arbeid for a fa medlemsbladet ut til medlemmene og sparer laget for store 

portokostnader. Ogsa kontroll med Historielagets egne utgivelser samt b0ker vi har i kommisjon, 

blir utf0rt av Kare B0hler. Kan nevne at portoen for det vi sender i post, bel0per seg til vel 10 000 kr 

i aret (ca. 50 s k.). Boklageret Jobbes det na med a fa flyttet t il Nordl i, vii ta litt tid, plass ma frigis ti l 

dette. 

Bygdeb@kene : 

Bind 7 av bygdeboka, skal VCEre ferdig for utgivelse i 10pet av aret, og med den er bygdebokarbeidet 

ferdigsti lt for tidligere S0rum kommune. Ansvarlig for lagerf0ring, salg og dist ribusjon blir utf0rt av 

Helge Hoel og Ka re B0hler. 

Stands: 

Det ble en stand pa Fokus F0r jul med salg av kalendere og noe boksalg, etter initat iv fra Helge 


Danemark. 


Ansvarl ig er Kare B0h ler. Pga. koronaen har det i 2020 VCErt kun 1 stand, utenom den pa Fokus, 


h0stmarkedet pa V01ner Landhandel. Dessuten seiger Romerike Historielag yare b0ker i kommisjon. 


S0rum-Speilet: 

Den vi ktigst e medlemspleien ivaretas gjennom vart medlemsblad, S0rum-Speil et. Red aksjonen 

bestar av An ne-M arie lund, Randi Fj0rstad og Eli n M0rk. Fra nr. 4 av speilet j 2020, ble bladet 

utvidet med 4 sider. Bladet utgis med 4 nummer i aret, og bli r distribuert til medlemmene via 

Historielagets rodenettverk. Ved siden av redaksjonens produksjon far vi viktige innspi ll og bidrag 

fra ya re medlemmer. Bibliograf i fo r aile S0rum-Speilet siden 1995 er laget, og Jigger pa BSHs 

hjemmeside. I 2020 er det fra Romerike Historiel ag fo reslatt en fell es oversikt for medlemsblader i 

de forskjellige lokallagene. Denne holdes 10pende oppdatert og Jigger pa RHs hjemmeside 

www.historielag.no. S0rum-Speilet inngar der. 

Hjemmesiden: www.blakerogsorumhistoriel ag.no 

Hjemmesiden vc3r er na oppdatert og har blitt meget bra. Vi har lagt over til StyreWeb, og det ble et 

meget bra produkt. lillian MobCEk har statt for dette arbeidet, og vi vii spesielt ta kke henne fo r den 

store innsatsen hun har gjort med dette. 

Facebook: 

Facebook-oppdateringer har Va?rt gjort ved louise Nordli Fjell and og Ida B0hler, som har gjort mest . 

l aget har na mange f0lgere. 
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PROSJEKTER: 

Siora M@lIe: 
Restaureringsarbeid et pa Siora M¢lle fortsatte med full styrke ogsa i 2020. Dugnadsgjengen i Siora 

M¢lIes Venner har statt for en enorm innsats sid en restaureringen vi rkelig skj¢t fart i 2012 da 

Kulturminnefondet ble hovedfinansieringskilde i dette arbeidet. 

Tota lt siden 2012 har prosj ektet mottatt kr 1 195 000,- i eksterne tilskudd. Det er rapportert 7 290 
dugnadstimer ti l en verdi av kr 1 458 000, -. Sluttrapporten for denne omfat tende restau reringen ble 
godkjent av Kult urminnefondet pro 30.06.2020. Prosjekt regnskapet for Siora M¢lle 2020 er ferd ig 
revidert av Aurskog Regnskapskontor as uten anmerkninger, og inngar i totalregnskapet for Bl aker 
og S¢rum Historielag. 

Oamgrinda og damkrona ble ferdigstil t pa h¢sten 2020, og arbeidet sluttf¢res i 2021. 
Damprosjektet har mottatt et tilsagn om finansiell st¢tte pa kr 100000,- fra Fortidsminne
foren ingen ved «Kulturminner for aile» . Forutsetningen er at ungdomsskoleelever skal delta i 
arbeidet for astyrke erfarin gsoverf¢ring i kulturminnevern til nye generasjoner. 

Grunnet utbruddet av koron a-pandemi i 2020 ble aile skolerelaterte planer dette aret utsatt, med 
forventet gjennomf¢ring i 2021. Pa ndemien gjorde ogsa at turistbes¢k pa m¢lIa med omvisninger i 
2020 ble sterkt begrenset . Heller ikke Siora M¢lIes Oag kunne arrangeres dette aret. Siora M¢ lIes 
Venner har pro 31.12.2020 registrert 51 betalende medlemmer, og dugnadsgjengen te ller ca. 15 
personer. 

Siora M¢lIe har fatt et eget avsnitt i Bygdebok for S¢rum, bind 7, i ka pitt etet om Fjuk-grenda hvor 
den lange historien til m¢lIestedet blir gjengitt, sammen med en beskrivelse av historielagets 
innsats for a sikre m¢lIa som et viktig t eknisk-industrielt kulturm inne i bygda. Siora M¢lIe ble tildelt 
Norsk Kulturarvs kvali tetsmerke «Olavsrosa» for fremragende restaurering i 2018. Mye blir gjort for 
at Siora M¢lIe ska l VCEre en verdig in nehaver av dette merket. 

V@lneberg gamle skole og redskapssamlingen: 
Gammeldags skote: Som vi aile kjen ner t il ble aret 2020 preget av koronaviruset sa og si he Ie aret . 

Blaker og S¢rum Historielag har sam men med V¢lneberg Vevring i mange ar arrangert Gammeldags 

skole for aile 4. klassingene i S¢rum, men i 2020 3f matte dette arrangementet avlyses nettopp pga. 

koronaviruset. 

Historielaget er sa held ige a ha mange dyktige pensjonister som stiller opp denne uka og gir elevene 

et innblikk i hvordan det var a ga pa skolen i gamle dager, samt innbli kk i datidens landbruk. I de 

seinere ara har ca. 270 elever og 20 - 25 fr ivillige vCErt med pa dette arrangementet. 

Sj01 om vi matte avlyse ti lbudet i 2020, er bade Historielaget og Vevringen innst ilt pa aarrangere 

Gammeldags skole igjen sa fort det lar seg gj0re, aller heist allerede i 2021. 


Olsokfeiringa pa V{I~ l nebe rg som Historielaget arrangerer sammen med S¢rum bygdekvinn elag 

t rekker normalt mye folk. I 2020 ble det ei begrensa feiring, da vi matte t a hensyn t il smittefaren. 


St. Hans-feiring og julemarked: Andre faste arrangementer som Historielaget bidrar t il pa 

V¢ lneberg er st. Hans-feiring og julemarked som V¢lneberg Vel arrangerer. st. Hans-feiringen 

kunne gjennomf0res noenlunde normalt, mens julerna rked et matte avlyses. 
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Arkivet: Vi har II¢pet av aret kun net ta i bruk huset pa Nordl i, og vi har derfor begynt a rydde ut 
hva vi har staende i kjelleren pa «Nyskolen». Vi vii i I¢pet av aret hent e ut resten, ta det med t il 
Nordli og sortere det der. Skoleb¢ker skal over i skolestua. 

2020 var et veldig spesielt ar for oss aile med en pandemi som stengte ned hele verden. Na haper vi 

pa et bed re ar i 2021 slik at vi ka n komme t il bake til normalen, og t a opp igjen vare arrangementer 

pa skolen. 


Flytting av bua fra Bognerud til V@lneberg: 

Det har lenge VCErt ¢nske om ei bu eller et stabbur som vi kunn e sette opp pa V¢lneberg. Vi har na 

fatt t ilbud om a overta bua i Bognerud, fra Arild T¢mte . Vi jobber med en plan om a fa flyttet denne 

til VQllneberg. I skrive nde st und har vi opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, 

best aende av: Kare B¢hler, Runar Fjellhaug, Ole Evensen, Tom Arne Ullersmo, og John Ivar SCEth er 

som fagansvarlig. Vi er bl itt t ildelt 80 000 kr som star pa konto hos oss, t il dette, vi jobber med a fa 

ti l mere penger her. 


Bokprosjekt, Ord og utrykk: 

For 3 ar siden ble det startet en gruppe som har som mal a samle dialektord og utrykk fra vart 

om rade, og da sCErlig Blaker. Denne gru ppen bestar av: Kjell Brathen, Kjell Kurland, Odd Roar 

St enby, Steinar Dalbakk, Kare B¢hler og Jon Kristian Wiik. Malet er at vi i I¢pet av 2021 ska l kunne 

sam Ie alt mellom 2 permer, og utgi en bok. 


Nordli: 

Som kjent f ikk vi i 2019 endelig t illatelse fra SQlrum kommu ne t il abruke Veslebygningen pa Nord li . 

Pap irer er tinglyst og vi har en avtale om leie i 10 ar med muligheter t il forlengelse. 


Det har i det sist e aret ViErt flere dugnader pa Nordli. Vi har malt fe rd ig kj¢kkenet, det elektriske er i 

orden, vinduer er vasket og pu sset og noe sn ekkerarbeid er utf¢rt. 

Det sta r igjen noe mal ing som vi helper abli ferdige med om ikke lenge. Det som komm er til a ta tid 

er all arkiveringen som vi begynte med na j vares. Historielaget har mye bilder, b¢ker, protokoller 

fra forskjellige foreninger, og store mengder papirer som vi ma fa orden pa . Sa om du blir spurt om 

en liten dugnadsinnsats, haper vi at du ka n bidra litt. 


Vi setter i gang med a organisere og registrere biblioteket, har fatt en god del b¢ker til det na. 


Arrangementer i 2020: 


Blaker og SQlrum Historielag er en aktiv forening ogsa hva gjelder arrangementer i 2020. 


Arrangementene laget sto for var bl.a. : 


• 	 24. januar: M edlemskveld pa S¢rumsand, Festiviteten kl. 18.00, 70 - 80 stk. frammQltte, 
vell ykket . Denne bildekvelden var en del av SQl rumFestivalen 2020. 

• 	 8. mal: Krigsminnebekransningen ved yare bautaer, 75-arsmarkerin g. 

• 	 29. jul i: Olsokfeiring, V¢lneberg, i samarbeld med Bygdekvin nelaget. 

• 	 25. august: Rusletur 1 - Merlimoen, ulvegravene. 16 deltagere. 
• 	 8. september: Rusletur2 - gammelt veifar, Fossum stasjon - Bl aker kirke. 18 deltagere. 

• 	 6. desember: VQl lner Landhandel, Bokstand. 
• 	 I til/egg har Slora M¢lIes Venner fast dugnad hver onsdag kveld f ro mars til oktober. 

Lokaler: 

Vi har overtatt Veslebygningen pa Nordli, driver aktivt med dugnader for a fa det i stand t il offisiell 
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apni ng sa sna rt pandemien t illater dette. Vii fore l(llpig takke for den store innsatsen som er gjort av 

fl ere av vare medlemmer. Det blir et arrangement for disse snart na. 

Fast kontord ag pa Nordli fra varen 2020, med kontortid pa onsdager kl. 09.00 - 16.00. 

Turstiene: 

Hist orielaget har patatt seg ansvaret for noen turstier i kom munen . 

- Kulturstien mellom Ranasfoss og Bingsfoss: Bj0rn Tveit med god e hjelpere rydder og 

vedlikeholder stien. 


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


Ulvestad i samarbeid med Frogner M enighetsrad . 


- Asbj (ll rnsen-stien i Frogner fra B0rke t il Varden pa Heksebergfj ellet har t idligere V<Ert drevet av 


Historielaget og Frogner ILs O-Iag, men her trengs det mer fokus. 


Kalender: 

Kalenderkomiteen best ar av Ka re B¢h ler, Elin M¢rk, Age Monsrud og Anders Henriksen. Kalenderen 

2021 er trykket i 900 eksemplarer, og inntekten ga r uavkortet til Hist orielaget. Noe av det 

vi ikke har fatt so lgt, har vi delt ut til sykehjemmene pa Fjuk og S(Ilrvald. 

Andre arrangementer og aktiviteter: 

Styret har deltatt i en rekke m(llter og da spesielt pa Teams, og aktiviteter fo r a forberede 

arrangementer og f(llige opp arbeidsplanen. I til/egg til de st(ll rre sakene som er omtalt i 

beretn ingen, vii vi nevne noen aktivit eter og medlemskap. 

Slektshistorisk arbeid: 

Historie laget mottar jevnlige henvendelser f ra folk som leter etter sine r(lltter. Vi vii spesielt nevne 

Gro Langelands innsats i dette arbeidet. 

Kranse-/blomsternedleggelse pa krigsminnesmerkene i kommunen 8. mai: 

Ved Fondet for markering av Frigj (ll ri ngsdagen. En enkel seremoni ved s¢rum kirke, Blaker kirke og 

pa Blaker skanse. Fra og med 2016 S(ll rger Blaker og S(Il ru m Historiel ag for at det ogsa bli r lagt ned 

blomster pa graven til Knut Karst ein Tornaas, som d¢de i tysk fangenskap, og er gravlagt ved 

Frogner kirke. 

Okkupasjonshistorisk samling: 

Va ndreutsti ll ingen f ra okku pasjonstiden og Leif S(Il rlies okkupasjonshistoriske sa mling har siden 

h(llsten 2016 hatt midlertidig t ilhold fo r fremvisning pa Romerike Historielags Hus ved Skedsmo 

kirke. Denne sam lingen ma vi na fa f lyttet hjem til S¢rum. 

M edlemskap: 


Landslaget for lokalhistorie: 


Gjennom dette medlemskapet far Histori elaget refundert deler av innbet alt merverdi avgift . 

Kulturvernradet i Akershus: 

Er og medlem her. 
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Kulturforum for Lillestr@m : 
Nyoppstartet . Styret bestar av: Leder Turid Pettersen (Fetsund Lenser), Vidar Larsen (Skedsmo 

Historielag), Berit Leikhammer (Bingen Lenser), Eli n M0rk (BSH), Ann-Kristin Fiskerud (Lillestr¢m). 

Asb j@rnsen-selskapet: 
Ingen aktivitet det siste aret. 

Valstad Cafe: 
Ann e Maj Kvale representerer Historielaget i styret med vara Per Newman. 

B¢hler, 24. februa r 2021 

Kare A. B¢hler, leder (sign .) 

Elin M0rk, nestleder (sign.) 

Ole Evensen (sign.) 

Even Stakkerud (sign.) 

Steinar Dalbakk (sign.) 

Hege Udnes Hoel (sign.) 

Dag Winding-S0rensen (sign.) 

Arsm0te 2021- Blaker og 50rum Historielag - organisasjonsnr. 984 252994 
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Sak 4 og 7 

Sak 4: Revidert regnskap for 2020 

Regnskilp 2020 og BudsJett 2021 Btaker og S9rum HistoneQg 

Inntelet@<!' 2020 B:Jd!?,m KOSUIackr Z 02() Budsiett 

2021 2021 

kontigenter L38 550 14.3000 !ontr,~nter 55 520 56(XJ() 

kalender/bilder 37 715 50000 ~11'WllStr.lS!'On 81286 75000 

bok.saIC 44444 4SOOO t~1<er 114282 120000 
l llslcuckf 15000 40000 ~tlC19 bout 4410 5000 

ClIver 26288 JOOOO .-41 ~.w.oId 62,78 76(J(J(} 

Iilndre mntekter 36606 ~6600 ~ntm 22l.n 28000 

~enbelOllmg 1335 7000 ror.:,Icr~"er 15920 16000 

~~r 7612 7()(JO ..,r.tn~Ml~r 17637 40000 

.sum innte-ktr.1 317SS0 37SSOO ~ibbur Vo:ncbefJ: J80000 

sum koftn.Mf" 373809 :196000 

r~~ulL)t ·56 Z£O ~2.J74(}(} 

8"loln~ pr :u 12 20 

Er.conkap,tlll 994159 
tOrTIl Slonl 78875 
dr Iftuontoe, 2iB 800 
bvcdebokkonlo 565766 

Nhnnefondskonlo 36299 

konunter 2200 

aksJef at: ilmle-Ier 2Z 500 

andre fotdrincer 18268 

leverandjilrgJeld ..os 
rerultat 2020 56160 

KontJollsum 938 30S 938 IDS 

Revis jonsrapport: 
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192~ 0RUM 

Til 

Blaker ng 0rum Histori ' lag 

RECNSKAPET 2020 - REVlSIONSRAPP RT. 

J 'g har som lagets valgtL' revisor gjennomgatt regnskapet for c\ret 2020 

Regnskcl p_ l.at rialet som jeg har blitl rorelagt har bestatl av; r lcvank 
l't\m 'kap. utskrift T, al' ppg v frrt bank saml opp ett ov r re'ldlatrt. 

o JL hal" i ,~Il ikke vGert avholJt noc fysisk m~te med regnskapsf0rer for gjL'l1llOl11gang 
(v enkellbHag. - J .,. har gjennomg,l l virksomhetcns hovcdb k og forctatt kontroll <tv 

rcsu ltatct ( g beholdninger . R . ultat t v i er et undcrskudd pa kr 56.260. 

111 ' rcgnskapct. 
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Sak 5 

Arbeidsplanen for Blaker og 51/trum Historielag 
Fors/ag til arsm¢tet 2021 

For a ivaret a lagets formal, fo reslar styret denne arbeidsplanen fo r t iden mars 2021 til ma rs 2022. 

1. Si kre lokalhistorisk kunnskap ved intervjuer, presentasjoner, t urer i og utenfor bygda og 

temam0ter. 


2. Orientere om faglige sp0rsmal og arbeidet i historielaget gjennom utgivelse av medlemsbladet 
SI/trum-Speilet, og 10pende oppdatering av hjemmesiden og Facebook-siden var. 

3. F01ge med i forvalt ningsprosesser i kommunen og fyl ket fo r a sikre vern av historiske verd ier. 

4. Bista med bygdebokarbeidet for bind 7, og f01ge opp salget av bygdebokserien og 
egenproduserte b0ker. Vi vii jobbe med a overta eierrettighetene til restopplaget av bygdeb0kene, 
som vi regner med at Li llestr0m kommu ne ikke har noen stor interesse avo 

5. Fullf0re restaureringen av Siora M011e og forberede t il drift av kultu rminnet og bevaring av 

Olavsrosa . St0tte opp om arrangementer og tiltak for barn og for familier i regi av Siora M0 11es 

Venner. Jobbe med a sikre resten av grunnen t ilh0rende fam. Kristiansen . 


6. Kva litetssikre arbeidet med V01neberg gamle skole slik at vi far beholde Olavsrosa. Fortsette 
restaureri ng og utvikle driften av den gamle skolen og redskapssamlingen. Holde gammeldags skole 
for S(I)rum-skolenes fjerdeklassinger, og fortsette tradisjonen med Olsokfeiringa. Jobbe med a skaffe 
midler t il a fa flyttet bua fra Bognerud til V0lneberg. 

7. St(l)tte opp om slektshistorisk arbeid gjennom kursvirksomhet, m0ter og svar pa henvendelser fra 
enkeltpersoner. 

8. Fortsette det gode samarbeidet med mange organisasjoner, bade i og utenfor bygda. 

9. Arran gere medlemssamlinger. 

10. Jobbe med Facebook, og hjemmesiden var. 

11. Flytte bua fra Bognerud til V(Illneberg. 

12. Flytte vare papirer fra kjell eren pa V01neberg skole til Nordli. 

13. Utvikle den nye medlemsgruppen Ungdomsmedlemskap. Medlemsverving og aktiviteter 

spesielt tilrettelagt for denne miHgruppen. 


Oppgavene er mange og arbeidskrevende. Gjennomf¢ringen av arbeidsplanen f orutsetter at 

medlemmene fortsatt bidrar med m ye og godt dugnadsarbeid. Arbeidet ma gj¢res innenfor de 
¢konomiske og personalmessige ressursene som man har til radighet, og styret ma arbeide fo r a 
skaffe f onds- og legatfinansiering av de st¢rre prosjektene. 
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Sak 6 

Sak 6: Kontingent for 2021 

Styrets forslag t il kont ingent: uendret, dvs. kr 300,- pro medlem pr ar. 

Kr 400 for utenbygdsboende inklusiv porto. 

I t illegg 0nsker vi a fortsette med ungdomskontingent pa kr 100,- pro ar for ungdom ti l og med det 

aret de fyller 25 ar, altsa skoleungdom og studenter. Begrunnelse er de har Iiten inntekt, og 

betingelsen er at de ma oppgi f0dselsdato slik det sta r pa innmeld ingsskjemaet pa hjemmesiden. 

Oa kan vi kanskje fa med flere unge medlemmer, og gjennomsnittsa lderen blir lavere . 

Aile medlemmer vii pro ar motta 4 nummer av S0rum-Speilet, og 4 nummer av Skytilen. 

Sak 7 

Budsjett 2020 

Satt opp sa mmen med regnskapet. 

Sak 8 

Ingen saker. 
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Sak 9 

Valg arsm0te 2021 

Rolle: avalg te lefon 

Leder EljnM~r\ INv 2022 95862613 
StyJ'emedJ~ K~re A. Boh!er INv 2023 93876395 
Styremedlem Ole Evensen Gjerwa ~ 2023 96132321 
Styremedlem Randl fJomad lHr 2023 90142163 
StyTemedll"m TomAmeun~o 2022 48097846 

Var.amenn Steinar DaJ~kIc iGjenva g 2021 90701572 
Varamenn Dag Windln,·S!Srensen G}e ITtI'iIe 2021 99'543747 

Va~menn Hebe UdllC!~ Hoel G;~..!, 2:021 99010748 
Revisor P~I Erik 1v~/'Sen G;errr..!c 2021 95085174 

Valgkommlte ~gmuod St2nbyt ledtr2021 :ron 48999B63 
V;lgkommrte Oa~.,n E Art~'d Ile-d!!f 2022 2:022 92230044 

Valg~ommite TonkS H I.f!rO~c lC!~r20~3 202.3 97436911 

V\llgkommlt4t Ht!lge SvarsUd lleder 2024 2024 90544U13 

Orlllt;)t!!r .irsmot4! RH. IUtn~~!li av S!)! 

d. Utsendingertil arsm0tet i Romerike Historielag. Blir digitalt 10 JWli 2021 
AV praktiske grunner ber styret om full makt til autpeke utsendingene nar vi kommer 

nrermere pAmeldingsfri ten. Vi sender till itsvalgte og medlemmer som har tau pa seg 

dugnadsoppdrag for Blaker og S0rum Historiel g. AntaUet delegater er fas tsatt i RHs vedtekter. 
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