PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG

Tid: Torsdag 3. mars 2011 kl. 19.00.
Sted: Bekkestua bibliotek
Det var ca 50 tilstede.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styreleder Frøydis Bryhn Ross ønsket velkommen og ba om kommentarer til
innkalling og dagsorden. Det var ingen merknader til dette. Enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to til å signere årsmøteprotokollen.
Styreleder ble foreslått som møteleder, Knut Omland som referent og Kari Bråten og
Ludvig Daae til å signere protokollen sammen med møteleder. Forslagene ble
enstemmig godkjent.
3. Styrets årsberetning.
Styreleder gjennomgikk årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
4. Styrets regnskap.
Kasserer la fram årsregnskapet og bemerket følgende:
• Det er god inngang av medlemskontingent.
• Bidrag fra Asker kommune inkluderer bidrag til nyutgivelse av Kai Nilsens
bok “Blant kunstnere i gamle Asker”.
• Bærum kommunes bidrag dekker bl.a. vedlikehold av Pilegrimsleden.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Kontingent.
Styrets forslag om å beholde kontingenten på kr. 250 ble enstemmig godkjent.
6. Valg.
Valgkomiteen presenterte sitt forslag. Følgende ble enstemmig valgt:
• Styret:
Frøydis Bryhn Ross, leder (gjenvalg)
Harald Kolstad (gjenvalg)
Knut Omland (gjenvalg)
Einar Skage Andersen (gjenvalg)
Johan H Hanevold (ny)
Reidulv Hatlevold (gjenvalg)
Else Bergset (ny)
• Revisor:
Egil Kiserud (gjenvalg)
• Valgkomite: Morten Torgersen (gjenvalg)
Svein Wilhelmsen (gjenvalg)
Espen Koksvik (ny)
Det var ikke flere saker til behandling, og årsmøtet ble hevet kl. 19.30.
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Etter årsmøtet orienterte Frøydis Bryhn Ross om:
Planer framover mm.
Styreleder redegjorde for følgende planer /tiltak framover:
• Nyutgivelse av Karl Nilsens bok “Blant kunstnere i gamle Asker”.
• Planer for resten av våren 2011. Høstutflukt til Dresden og Leipzig 1.-5.
september 2011.
• Høstprogrammet kommer i posten til medlemmene i juni. Medlemmer ble
oppfordret til å komme med forslag til program for høsten.
• Avtroppende styremedlemmer, revisor og drifter av medlemsregisteret ble
behørig takket og overrakt blomster.
Kveldens foredrag.
• Forfattere av “Edderkoppen”, Terje Emberland og Bernt Rougtvedt, holdt
foredrag om Rustadmordet.

…………………….
Frøydis Bryhn Ross,
møteleder

.....................................
Kari Bråten

……………………..
Ludvig Daae
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