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ÅRSMØTEPROTOKOLL for året 2020. 
 
Møtet ble holdt onsdag 16. juni 2021 kl. 18 i BesteFarHuset, Blaker. 
 
Deltakere: 
Grunnet koronaen måtte vi denne gang begrense antall deltakere. Medlemmene måtte 
derfor melde seg på og prinsippet «først til mølla» gjaldt. Møtet ble gjennomført med 26 
stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Velkommen 
Leder Kåre Bøhler ønsket velkommen.  
 
Han minnet om at følgende ni av historielagets medlemmer har gått bort siden forrige møte: 
Anders Aasgaard, Palmar Huse, Astrid Wølneberg, Randi Sæther, Per Vestby, Ove Engerdahl, 
Louise Hovind, Rolf Myrvold og Arild Eriksfallet. De ble minnet med ett minutts stillhet. 
 
Sak 1: Godkjenning innkalling og saksliste 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 2: Valg møteleder, referent og underskrivere 
Svein Sandnes ble valgt til møteleder. 
Randi Fjørstad ble valgt til referent. 
Ida Marie Bøhler og Tom-Arne Ullersmo ble valgt til å undertegne protokollen, pluss være 
tellekorps dersom det ble nødvendig. 
 
Sak 3: Årsberetning 2020 
Kåre Bøhler gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt, med følgende kommentarer: 

- Det ble stilt spørsmål om flytting av bua fra Bognerud til Vølneberg fortsatt var 
aktuelt.  Kåre redegjorde for styrets vedtak om å skrinlegge planen om flytting. En ny 
tilstandsrapport har avdekket at bua nå er i så dårlig forfatning at den vil bli for dyr å 
reparere. 

- Bokprosjektet «Ord og uttrykk» er i rute og kommer ut til jul. 
- Når det gjelder vandreutstilling fra okkupasjonstiden er den nå flyttet til Nordli. 
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- I det nyopprettede «Kulturforum for Lillestrøm» har Berit Leikhammer fra Bingen 
Lenseminneforening sittet i 2020. (Fra 2021 erstattes Berit med Lisbeth Løvmyr 
Woxen). 

Årsberetning ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4: Revidert regnskap for 2020 
Pål Ormstad gjennomgikk resultatregnskap og balanse og svarte på spørsmål fra salen. 
 

- Underskuddet skyldes i hovedsak at historielaget har fått langt mindre i tilskudd fra 
kommunen enn vanlig. I tillegg har vi mistet noen medlemmer slik at 
kontingentinntektene er mindre. 

- I forbindelse med bygdebokkontoen ble det stilt spørsmål rundt arbeidet med den 
siste bygdeboka (Blaker-Rånåsfoss) som har blitt utsatt gang på gang. Elin Mørk 
redegjorde. Etter en kort diskusjon ble det enighet om å purre på denne saken 
«politisk», dvs. ta saken opp via kulturutvalget i Lillestrøm.  

 
Pål Ormstad leste opp revisjonsrapporten med revisors anbefaling om å godkjenne 
regnskapet. 

 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt, med følgende anmerkninger: 

- Større regnskapsposter bør kommenteres med anmerkning om hva de består av. 
- Budsjettallene for gjeldende regnskapsår bør være med i oppstillingen. 

 
 
Sak 5: Arbeidsplan for 2021 
Arbeidsplanen ble gjennomgått og flere deltok med innspill her.  

- Gro Langeland påpekte at flere av punktene i arbeidsplanen overlapper hverandre og 
kan strykes. Dette gjaldt siste setning i pkt. 4, hele pkt. 9 og 10.  

- Dag Winding-Sørensen pekte på historielagets to avdelinger (Vølneberg gml. skole og 
Slora Mølle). Disse er anerkjent som særlige kulturminner, er blitt tildelt Olavsrosa og 
dette krever spesiell innsats og aktivitet fra styrets side. Pkt 5. i arbeidsplanen bør 
derfor skrives om og gjenspeile dette.  

- Randi Fjørstad foreslo at årsmøtet gir styret fullmakt til å skrive et nytt pkt. 5 vedr. 
Slora Mølle. 

- Ida Marie Bøhler pekte på pkt. 13 vedr. Ungdomsmedlemsskapet som særs viktig og 
fikk gehør for det.  

- Pkt. 11 i planen utgår som følge av at historielaget frasier seg bua. 
 

Vedtak: 
Årsmøtet vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å skrive et nytt pkt. 5 i arbeidsplanen. 

 
Vedtak: 
Arbeidsplanen, med ovennevnte vedtak og bemerkninger ble enstemmig vedtatt. 

 
Sak 6: Kontingent 2022. 
Styrets forslag om å fortsette med uendret kontingent i 2022 ble gjenstand for bred 
diskusjon. 
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Endringsforslag ble fremmet av Dagfinn Eriksen Arteid om å heve kontingenten for voksne 
med kr 100, og tilsvarende for utenbygds.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt mot to stemmer. 
Kontingenten for 2022 blir som følger: 
Voksne kr 400 per år. Utenbygds kr 500,-. 
Kontingenten for ungdommer under 25 år forblir uendret, dvs. kr 100 per år. 
 
Sak 7: Budsjett 2021 
Pål Ormstad gjennomgikk budsjettforslaget for 2021. I forslaget inngikk på utgiftssiden  
kr 180 000 til flytting av stabbur/bu til Vølneberg. Flytting av stabburet er avlyst. Denne 
posten kunne derfor strykes og det budsjetterte underskuddet på kr 217 400 ble redusert til 
kr 37 400,-. 
 
Gro Langeland bemerket at hun er imot at det budsjetteres med underskudd flere år på rad, 
men hadde ingen konkrete forslag til endringer.  
 
Vedtak: 
Budsjettet for 2021, med et underskudd på kr 37 400, ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 8: Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag til behandling. 
 
Sak 9: Valg 
Dagfinn Eriksen Arteid fra valgkomiteen leste valgkomiteens innstilling. 
 
Styret:  
Følgende ble enstemmig valgt - med akklamasjon: 
 Leder:   Elin Mørk, ny, ett år 
 Styremedlemmer: Kåre Bøhler, ny, 2 år 
  «                        Ole Evensen, gj.valg, 2 år 
  «  Randi Fjørstad, ny, 2 år 
  «  Tom-Arne Ullersmo, ikke på valg (har ett år igjen) 
 Varamedlemmer: Steinar Dalbakk, gj.valg, 1 år 
  «  Dag Winding-Sørensen, gj.valg, 1 år  
  «  Hege Udnæs Hoel, gj.valg, 1 år 
 
 Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer. 
 
Valgkomité: 

Dagfinn Eriksen Arteid, leder: 2021 – 2022. Ikke på valg. 
Thorild Hexeberg Lerberg: 2021 – 2023. Ikke på valg. 
Helge Svarstad: 2021 – 2024. Ny.  
 
Valgkomitéens medlemmer velges for tre år, med ett nytt medlem hvert år. 
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Revisor: 
 Pål Erik Iversen.  
 
 
Det ble ikke valgt utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag denne gang, da møtet ble 
holdt digitalt allerede den 10. juni 2021. 
 
Deretter ble det servert rundstykker og kringle og etterlengtet kaffe. Praten gikk livlig rundt 
bordene. Det var tydelig at folk var glade for å kunne treffes fysisk igjen. 
 
 
Under kaffen takket den nye lederen Elin Mørk den gamle lederen Kåre Bøhler med gode ord 
og blomster. 
 
Den gamle sekretæren Even Stakkerud gikk også ut av styret nå, men var forhindret i å være 
til stede på årsmøtet. Han vil få takk og blomster ved en senere anledning. 
 
Tom-Arne Ullersmo minnet til slutt om at det onsdag 18. august kl. 18.00 blir holdt 
medlemsmøte i historielaget. Møtet holdes på Ålgård. Da kommer fylkesarkeolog Reidun 
Aasheim på besøk for å fortelle om utgravningene som er foretatt i Sørum. 
 
 
Blaker, 17. juni 2021 
 
          Sign. 
------------------------------- 
Referent Randi Fjørstad                     
 
 
 
Valgte undertegnere: 
 
 
 Sign.       Sign. 
---------------------------------------------                          -------------------------------------- 
           Ida Marie Bøhler                                                     Tom-Arne Ullersmo 


