Årsmøte i Blaker og Sørum Historielag 2014 ble avholdt onsdag 12. mars, kl.19
Sted: Frogner sentrum, Biblioteket og Kafe Mat og Glede
Fremmøtte 35 stk. Under formelt årsmøte deltok 32, hvorav 30 stemmeberettigede.
I innledningen til årsmøtet snakket bygdebokforfatter Jan Erik Horgen og billedredaktør Anders Henriksen
sammen om Vårt liv med Sørum Bygdebok, og de viste frem litt av det spennende billedmaterialet i
bøkene.
Leder av Romerike Historielag, Tom Halvorsen, overrakte organisasjonens hederstegn med nål og diplom
til leder Dag Winding-Sørensen og takket ham for hans store innsats for Blaker og Sørum Historielag.
Nestleder Gro Langeland overrakte blomster fra Blaker og Sørum Historielag.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet
2. Valg av møteleder og referent samt to til å skrive under protokollen
Vedtak: Gro Langeland ble valgt som møteleder og Ellen Margrete Graarud ble valgt som referent. Til å
underskrive protokollen ble Eve Winding-Sørensen og Albert Hovind valgt.
3. Årsberetning for 2013
Leder Dag Winding-Sørensen gikk gjennom en rikholdig årsberetning for 2013. Noen av kommentarene:
a. Det må tenkes nytt rundt rodenettverket og distribusjon. Laget har snart 500 medlemmer og det er svært
besparende å unngå porto, men ikke så lett å få medlemmer til å være med og dele ut Sørum-Speilet.
b. Asbjørnsenstien er ferdig, men er ikke blitt tatt i bruk så mye som ønskelig. c. Når det gjelder
Kulturminneadopsjon, så gis det ikke lenger støtte fra Akershus fylke og laget strever med å få skolene til
å videreføre dette. d. Kjell Huseby har gjort en kjempeinnsats med lagets kalender, men kan nå tenke seg
arvtakere. e. Kommentar fra salen om at det ikke var nevnt i årsberetningen at Ane Robertsen sitter som
historielagets representant i Valstad Cafe. Kommentar fra møteleder: Det legges til i årsberetningen under
pkt 4. «Samarbeid med andre frivillige organisasjoner» at Historielaget har en representant i styret til
Stiftelsen Valstad cafe. Vedtak: Årsmeldingen med tillegget i pkt. 4 ble godkjent av årsmøtet.
4. Revidert regnskap for 2013
Kasserer Kjell Kurland gikk gjennom regnskapet som var godkjent av revisor med en tilleggskommentar
fra revisor om at styret i historielaget burde vurdere et samlet driftsregnskap for alle aktiviteter for å få en
bedre oversikt over økonomien og lette regnskapsførselen.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentarer fra årsmøtet. Revisjonsrapporten ble tatt til
etterretning.
5. Forslag til revisjon av Lover for Blaker og Sørum historielag av 27.04.1970. Sist revidert
11.02.1998
Møteleder orienterte og kommenterte hvert pkt i lovverket. Blant annet skulle det nå hete «vedtekter» slik
det normalt gjøres og ikke «lover».
Kommentarer til vedtektspunktene:
§ 1. Laget: Det kom en kommentar fra salen om at det var brukt stor «H» i «Historielag». Vedtak:
Årsmøtet vedtok å beholde den store «H» i historielaget da dette er et egennavn og ikke er
underlagt de vanlige rettskrivningsreglene.
§ 2. Formål: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget
§ 3. Medlemmer: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget

§ 4. Årsmøte: Punkt 1-9 av forslaget for hva årsmøte skal behandle ble gjennomgått. Det var
kommentar fra møteleder om at begrunnelsen for å legge møtepapirer ut på lagets hjemmesider er
å spare laget for store portoutgifter og utgifter til kopiering. Det var kommentar fra salen på at det
ikke var styret som burde komme med forslag til valgkomite, men årsmøtet. Dette forslaget fikk to
stemmer og falt. Møteleder presiserte at dette punktet ikke var endret i forhold til hva som hadde
vært før. Det var noen kommentarer mht mer presis tekst og noen skrivefeil som styret skulle rette
opp. Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget med de endringene som årsmøtet ga sin tilslutning til
under behandlingen.
§ 5 Ekstraordinært årsmøte: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget
§ 6 Styret: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget
§ 7 Regnskap: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget
§ 8 Vedtektsendringer: Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget
§ 9 Oppløsning: Det var kommentar fra salen på at et vedtak om oppløsning burde behandles av to
årsmøter; Forslag til ny formulering ”Oppløsning av Blaker og Sørum Historielag kan bare
behandles av ordinært årsmøte og krever 3/4 flertall og vedtaket må gjentas på etterfølgende
ordinære årsmøte. Ved oppløsning avgjør siste ordinære årsmøte hvordan organisasjonens
eiendeler og arkiv skal forvaltes.” Det var spørsmål fra salen om en fusjon var å anses som en
oppløsning. Svaret var «nei» både fra møteleder og fra leder av laget.
Vedtak: Årsmøtet godkjente de reviderte vedtektene med årsmøtets tilføyelser under punktene.
6. Forslag til budsjett for 2014
Årsmøtet vedtok møteleders forslag om å flytte dette pkt og behandle det før pkt 10. Valg.
7. Forslag til arbeidsplan for 2014
Det var ingen kommentarer fra salen. Møteleder ba årsmøtet merke seg setningen om at oppgavene er
mange og at laget er avhengig av at medlemmene fortsetter med mye og godt dugnadsarbeid.
Vedtak: Årsmøtet vedtok arbeidsplanen.
8. Forslag til kontingent for 2015
Det var ikke forslag om kontingentøkning.
Vedtak: Årsmøtet vedtok å holde kontingenten på samme nivå, d.v.s, kr. 250,- pr. år.
9. Innkomne saker. Ingen saker innsendt
Møteleder informerte om at det ikke var kommet inn saker til årsmøtet .
7. Budsjett:
Leder av laget gikk gjennom Forslag til Budsjett 2014. Kommentarer: Det er 480 betalende medlemmer.
Laget fortsetter med kalender med samme pris og opplagstall som før. Laget holder frem som medlem i
Landslaget for lokalhistorie. Det vil trenges dugnadsarbeid fra medlemmene på Vølneberg skole og på
Slora Mølle. Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettforslaget.
10. Valg av medlemmer til a) Styret, b) Valgkomite,c) Revisor og d) Utsendinger til årsmøtet i
Romerike Historielag.
10 a Valgkomiteens innstilling til styre ble lagt frem av leder Morten Moen.
Vedtak: Årsmøtet vedtok de fremlagte forslag med akklamasjon. For årsmøteperiodedn 2014/2015 ble styret
som følger:

For
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Dag Winding-Sørensen
Gro Langeland
Kjell Kurland

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg

På valg

1 år 2015
2015
2015

Sekretær:
Kåre Alfred Bøhler
Styremedlem: Elin Helen Mørk

Ny
Gjenvalg

2 år 2016
2 år 2016

Varamedlem: Vidar Døhli
Varamedlem: Steinar Dalbakk
Varamedlem: Torbjørn Eid

Ny
Ny
Ny

1 år 2015
1 år 2015
1 år 2015

Gjenvalg

1 år 2015

10 c Revisor:
Vedtak: Årsmøtet vedtok følgende som revisor:
Revisor: Pål Erik Iversen
10 b: Valgkomite
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til valgkomite:
Leder: Vera Braathen Ikke på valg (2014-2016)
Hans Erik Kristiansen Ny ( 2015-2017)
Ellen Margrete Graarud Ny (2015-2017)
10 d: Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
Vedtak: Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å oppnevne utsendinger til årsmøtet i Romerike
Historielag. Antall i henhold til regler vedtatt av Romerike Historielag.

Referent: Ellen Margrete Graarud (sign,)

Protokollen godkjennes:

______
Dato

____________________________
Eve Winding-Sørensen

_____
Dato

_____________________________
Albert Hovind

