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Innledning til årsmøtet 
Dag-Einar ønsket velkommen til samlingen på Bestefarhuset hos Tone torsdag 21. april kl. 18.00 og 
introduserte Odd Mobæk. På programmet sto det at vi skulle bli med på en dronetur, og den skulle 
bl.a. gå over mølla og åa. Og for en tur det ble. Utrolig fascinerende videofilmer hele veien fra øverst i 
nedslagsområdet til Slora åa godt ovenfor Kjærnsmo, og hele veien nedover elveløpet over skog og 
bygd helt ned til mølla med god sikt enda lengre nedover. Bildene som var farvesterke og klare, ga en 
flott opplevelse av landskapet vi er i, og ganske særlig av de mange og store buktningene åa gjør på 
sin vei til mølledammen. 30 minutters fascinerende visuell opplevelse av denne delen av det vakre 
Blaker ble det. Som innledning og avslutning fikk vi en interessant presentasjon av hvordan 
droneflyvning med fototeknologien er kommet i stand. Dag-Einar takket Odd for opplevelsen og 
overrakte bok og blomster fra venneforeningen. 
 
Samtalen rundt denne presentasjonen gikk livlig i efterkant til servering av kringle og kaffe fra Tone 
til de 16 fremmøtte medlemmene av venneforeningen. 
 
Så tok årsmøtet til. Dag-Einar ble valgt til møteleder efter at sakslisten var godkjent. Dag Ivar ble valgt 
til referent, og Brith og Lillian vil underskrive. 
 

Årsberetning 
Derefter la Dag-Einar frem styrets årsberetning. Han gjennomgikk det foregående årsmøtet i 2021, 
som ble gjennomført digitalt grunnet pandemien, og valget av det fungerende styret for 2021. 
Derefter gjennomgikk Dag-Einar årets aktiviteter. Besøkstallene var lavere i 2021 enn før om årene. 
Antall dugnadstimer var også lavere enn normalt grunnet pandemien. Trass i begrensninger som 
pandemien påla aktiviteten i venneforeningen, ble prosjektaktiviteten opprettholdt tilfredsstillende, 
Dessverre ble de fleste arrangementer og skolebesøk avlyst i 2021. Det resterende grunnerverv av  
6,6 da ble gjort i avtale mellom familien Kristiansen og Blaker og Sørum Historielag høsten 2021. 
 
Sluttrapporten for hovedrestaureringsprosjektene ble levert til Kulturminnefondet i 2020 og godkjent 
i 2021, mens sluttrapporten for dammen ble levert til Fortidsminneforeningen ved «Kulturminner for 
alle» og godkjent av den i august 2022. Med det er alle betydelige prosjektoppgaver avsluttet, og 
sluttregnskap revidert og levert til Blaker og Sørum Historielag. I denne sammenheng refereres 
skrivet til Blaker og Sørum Historielag datert 01. April 2022 fra den ansvarlige for 
prosjektregnskapsføringen i Slora Mølles Venner:  
 
«Blaker og Sørum Historielag har til i dag disponert en prosjektkonto i DNB der alle inn- og 
utbetalinger for løpende prosjekter på Slora Mølle er blitt ivaretatt. Denne kontoen er nå tømt og 
saldoen er overført til kapitalkonto for Blaker og Sørum Historielag i Blaker Sparebank.  
 
Kontonummer i DNB for historielaget er 0530 27 15043 med saldo kr 0,-. 
Kontonummer i Blaker Sparebank,1321 08 05189, har fått overført kr 258.283,71 
 
Alle regnskapsbilag for 2022 fra DNBs konto for 01. januar 2022 til 01.april 2022 er arkivert og skal 
sendes til regnskapsfører i Blaker og Sørum Historielag. 
 
Jeg nedlegger mitt verv som regnskapsansvarlig for prosjektrapportering for Slora Mølles regnskap fra 
i dag, og takker for den tilliten jeg er blitt vist. 
Med beste hilsen Dag Winding-Sørensen» 

 
Med det har Slora Mølles Venner overført videre drift og prosjektansvar for Slora Mølle med et 
kapitaltilskudd på kr 258.283,71 til Blaker og Sørum Historielag som eier av anlegget.  
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Den fremtidige samarbeidsmodellen mellom Blaker og Sørum Historielag og Slora Mølles Venner 
har vært diskutert flere ganger i løpet av 2021. Noen endelig plan er enda ikke formalisert. Slora 
Mølles Venner stiller seg til disposisjon for historielagets videre planer for arbeid med Slora Mølle. 
 
Det ble kommentert at det i årsberetningen skal stå at det er Fortidsforeningen som har gitt tilskudd  
til dammen, samt at det er Rainpower som har stått for ny del til kjølevannspumpa. For øvrig ble 
årsrapporten godkjent slik den ble fremlagt. 
 

Regnskap: 
Dag-Einar gjennomgikk regnskapet til Slora Mølles Venner for 2021 med noter. Regnskapet er 
revidert og godkjent av Aurskog Regnskapskontor as v/Pål-E Iversen. Årsmøtet godkjente regnskapet 
med egenkapital kr 40.507,19.  
 
Prosjektregnskapet for Slora Mølle er revidert og fremlagt i Blaker og Sørum Historielags 
årsregnskap. 
 

Arbeidsplan 2022/2023: 
Planen ble gjennomgått muntlig av DagWS. Siden det nå er Blaker og Sørum Historielag som står 
ansvarlig for å planlegge og godkjenne videre prosjektarbeid, avventer Slora Mølles Venner dette. 
Men venneforeningen tror det vil være riktig å fullføre de pågående oppgaver, spesielt med 
dammen, likestrømsanlegget med belysning i mølla, og at Newtonparken utvikles og 
publikumsrelaterte tiltak prioriteres. Dette er i henhold til aktivitetsplanen fra 2017. 
 
Siden en formell aktivitetsplan ikke foreligger, begrenser årsmøtet seg til å applaudere 
presentasjonen. 
 

Kontingent: 
Forslag til vedtak om kontingent for 2023 ble fremmet av Dag-Einar for 2023 uten endringer. 
Forslaget ble godkjent og kontingenten blir kr 100,- for 2023. 
Det ble fremmet forslag om lik kontingent for alle medlemmer, dette tas evt. opp på neste årsmøte.  
 

Innkomne saker: 
Styret har ikke mottatt noen innkomne saker før fristen til årsmøtet. 
 

Budsjett: 
Dag-Einar presenterte driftsbudsjettet til Slora Mølles Venner for 2022 slik det er samordnet med 
Blaker og Sørum Historielag. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet uten endringer. 
 

Valg: 
Valgkomiteen hadde meldt forfall til årsmøtet grunnet sykdom. Valgkomiteens forslag ble fremmet 
av Dag-Einar.  
Dag-Einar Hellerud ble gjenvalgt med økonomiansvar for ett år. 
Som nestleder og sekretær ble Dag Winding-Sørensen valgt for to år. 
Som styremedlem ble Hans Bjørge valgt for to år. 
Vidar Harfallet er ikke på valg, og fungerer som styremedlem og kontakt til Blaker og Sørum 
Historielag for ett år. 
Tore-Petter Hellerud er ikke på valg, og fungerer som styremedlem i ett år. 
 
Til avslutning appellerte Dag-Einar til foreningen om at den trenger å rekruttere nye medlemmer, og 
at det må fremmes flere kandidater til styreverv for kommende år. 
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Tildelinger: 
Dag-Einar Hellerud sto for to tildelinger: 
Paul Andersen ble tildelt blomster og diplom som erkjentlighet for sitt styreverv i to år fra 2019 til 
2021.  
Dag Winding-Sørensen ble tildelt diplom og blomster i erkjentlighet for vel utført lederverv fra 2013 
til 2021. 
 
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21.00 til alles tilfredshet. 
 
 
Sørumsand, 24.04.2022 
 
_______________________ 
Dag Winding-Sørensen 
Referent 
 
 
 
________________________    _________________________ 
Brith Kristiansen     Lillian Mobæk 


