
ÅRSMØTE ROMERIKE HISTORIELAG 2022 
9. juni 2022, Lillerommen, Vormsund. Vertskap: Raumnes historielag

Før årsmøtet var det en presentasjon av Raumnes historielag ved Dag Harald Liberg, og Åse Mørk fra 
MiA/Stein skole og Funnefoss kåserte, sang og spilte på lirekasse. Bevertning. 

1. Konstituering ved Tom Halvorsen
50 delegater fra 16 lag var stemmeberettiget.
Møtedirigent: Jan Erik Horgen
Referent: Ellen J. Lerberg
Til å underskrive protokoll: Karin Valen-Senstad og Marit Busengdal

Innkalling og saksliste godkjent.

2. Årsberetning 2021 ved Tom Halvorsen
Kommentarer:

o Det er om lag 1000 følgere til RHs facebookside.
o Alle lokallagene oppfordres til å bruke Styreweb mer aktivt. Tom H. kan bistå om det

trengs.
o Hederstegnsamlinga 2022 var 25. april.

Årsberetningen godkjent. 

3. Regnskap 2021 ved Tom Halvorsen
Kommentarer:

o Den markante forskjellen i inntekter mellom 2020 og 2021 skyldes i hovedsak
tilskudd til restaurering i 2020.

o Kortsiktig gjeld, note 7, hva innebærer beløpet? Tom H. har lagt ut for noe av
restaureringsarbeidet. Eksakt tall legges i referatet.

o Lån fra Tom O. Halvorsen. Avslutting av restaurering kr 214.000,-  i dag kr 78.000,-
o Skattetrekk    kr     3.800,-   i dag kr  0,- 
o Arbeidsgiver avgift    kr     3.610,-   i dag kr  0,- 
o Feriepenger    kr   43.626,-   i dag kr  0,- 
o Skyldig lønn    kr   33.966,-   i dag kr 26.000,-  
o StyreWeb    kr     9.647,-   i dag kr  0        
o   kr 308.649,-    kr 104.000,- 
o Revisjonsberetning foreligger, og legges ved referatet. Den ble lest opp under møtet.
o Årbøkene bør nedskrives i verdi.
o Hvordan kan boklageret reduseres? Via lokallagene? Ta kontakt med RH, om

lokallagene ønsker bøker for salg.
o Er det muligheter for refusjon av strømutgifter? Styret i RH sender en henvendelse til

Lillestrøm kommune.

Regnskapet godkjent. 

4. Arbeidsplan for 2023 ved Tom Halvorsen
Arbeidsplan 2023 godkjent.



5. Kontingent og budsjett 2023 ved Tom Halvorsen.
Styret foreslår uendret kontingent.

o Forslag fra Nittedal historielag: økes til kr 110.-
o Forslag fra Blaker og Sørum historielag: økes til 150.-

Ved avstemming ble det flertall for at kontingenten økes til 150.- pr år. 

Kommentarer til budsjett: Sett opp foregående års budsjett sammen med forslag, for 
sammenlikning. 

Budsjett godkjent. 

6. Innkomne saker ved Tom Halvorsen
Det var ingen innkomne saker pr ferdigstilling av dokumentene til årsmøtet. En sak fra
Høland historielag vil likevel tas med videre, da det vil inngå i arbeidet med gjennomgang av
Romerike historielags vedtekter.

7. Valg ved Frank Solli
Styret:
Tom Halvorsen, Raumnes, styreleder gjenvalgt for ett år 
Eva Marie Gran, Høland gjenvalgt for to år 
Grete Andersen, Nittedal gjenvalgt for to år 
Varamedlem til styret 
Frank Solli, Skedsmo  gjenvalgt for ett år 
Elin Bjørge Løken, Skedsmo  gjenvalgt for ett år 
Lillian Mobæk, BSH, Ullensaker, Nannestad ny, valgt for ett år 

Styremedlemmene Lene Skovholt (nestleder) og Ellen J. Lerberg var ikke på valg. 
Tom Halvorsen takket Ragnar Birkeland for mangeårig innsats. 

Husstyret: 
Ida Bøhler, Blaker og Sørum, styreleder  ny, valgt for ett år 
Jan G. Johansen, Høland, Ullensaker  gjenvalg for to år 
Terje Løken, Blaker og Sørum  ny, valgt for to år 
Marit Friberg, Skedsmo  gjenvalg for to år 
Varamedlem 
Svein Stidal, Skedsmo  gjenvalg for ett år 
Aud Siri Hønsen Huseby, Gjerdrum og Skedsmo valgt for ett år 

Husstyremedlem Kåre Bøhler var ikke på valg. 

Valgkomite: 
Vidar Larsen, Skedsmo, leder gjenvalgt for et år 
Jan Erik Horgen ,  valgt for to år 
Bjørn Henry Holtet valgt for tre år 



Møtet ble avsluttet ved at Tom Halvorsen ble utnevnt til æresmedlem av Romerike 
historielag. Vel fortjent! 

Valgt til underskriving av protokoll: 

Karin Valen-Senstad Marit Busengdal 

Referent: Ellen J. Lerberg

(sign) (sign)




