PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG

Tid: Tirsdag 2. mars 2010 kl. 19.00.
Sted: Askertun
Om lag 50 oppmøtte.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styreleder Frøydis 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, Koksvik som referent og Frodahl og Bergløff
til å signere protokollen. 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 dekking av underskudd for bok om
Heggedals historie samt kulturvernprisen.
• Bærum kommunes bidrag dekker bl.a. vedlikehold av Pilegrimsleden.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Styrets forslag til vedtektsendring.
Styret foreslo for årsmøtet følgende endringer av vedtektene:
§ 3 endres til ”Laget kan stå tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie.”
§ 6 gis følgende tilføyelse ”Styret kan avgjøre medlemskap i Landslaget for
Lokalhistorie.”
Styreleder redegjorde for saken og begrunnet endringsforslaget. Det var ingen
kommentarer eller motforslag. Vedtektsendringen ble enstemmig godkjent.
6. Kontingent.
Styrets forslag om å beholde kontingenten på kr. 250 ble enstemmig godkjent.
7. Valg.
Valgkomiteen presenterte sitt forslag. Følgende ble enstemmig valgt:
• Styret:
Frøydis Bryhn Ross, leder (gjenvalg)
Harald Kolstad (gjenvalg)
Knut Omland (gjenvalg)
Einar Skage Andersen (ny)
Randi Gunderson Malm (gjenvalg)
Reidulv Hatlevold (gjenvalg)
Espen Koksvik (gjenvalg)
• Revisor:
Egil Kiserud (gjenvalg)
• Valgkomite: Morten Torgersen (gjenvalg)
Svein Wilhelmsen (gjenvalg)
Ellen Elster Martol (ny)
Det var ikke flere saker til behandling, og årsmøtet ble hevet.
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Planer framover mm.
Styreleder redegjorde for følgende planer /tiltak framover:
• Styret ønsker flere faddere til kulturminner.
• Styret ønsker en arbeidsgruppe som kan stille opp når det trengs ekstra bistand
til særskilte tiltak/prosjekter.
• Planer for resten av våren 2010. Sommerutflukt til Normandie ble presentert
som egen post etter avsluttet årsmøte.
• Et medlem av Blommenholm vel oppfordret til deltakelse i feiringen av
100 års-jubiléet for Blommenholm stasjon.
• Høstprogrammet kommer i posten til medlemmene i juni. Medlemmer ble
oppfordret til å komme med forslag til program for høsten.
• Heggedal historielag er stiftet. Det ble redegjort for prosessen og forholdet til
A&BH.
• Det ble vist til oppslag i Budstikka om riving av eldre hus i Sandvika etterfulgt
av spørsmål fra salen om Historielagets rolle i arbeidet for å forhindre slikt.
Styreleder redegjorde for lagets rolle og innsats på feltet.
• Avtroppende styremedlem, revisor, drifter av hjemmesidene og drifter av
medlemsregisteret ble behørig takket og overrakt blomster.
• Årets litteraturpris ble tildelt John H. Olsen for artikler og foredrag om Bærum
verk og annen industrivirksomhet i Lommedalen.
Årsmøte avsluttet ca. kl. 20.00.

Espen Koksvik,
Referent

Bjørn Frodahl,
medlem

Kaare Bergløff,
medlem
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