Referat fra årsmøte i Asker og Bærum Historielag 26. februar 2008.
Årsmøtet ble holdt på på Askertun. Det var ca. 65 tilstede.
1.

Innkalling og dagsorden
Styreleder Frøydis Bryhn Ross åpnet møtet.
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentar

2.

Valg av møteleder og referent
Tore Brønner ble valgt til møteleder etter forslag fra styret. Knut Omland ble utnevnt
til å være referent

3.

Styrets årsberetning
Styrelederen gjennomgikk årsberetningen som var sendt ut til medlemmene sammen
med innkallingen til årsmøte.
Beretningen ble godkjent ved akklamasjon uten kommentarer.

4.

Styrets regnskap
Kasserer, Knut Omland, gjennomgikk og kommenterte årets regnskap, som var
utsendt til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
Revisjonsberetningen ble opplest.
Styret ble deretter meddelt ansvarsfrihet.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5.

Medlemskontingent
Det ble vedtatt uendret årskontingent på kr 250 pr medlem. Det ble gjort oppmerksom
på at medlemmene får tilsendt årboken gratis.

6.

Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Kjell Kittelsen. Valgkomiteen foreslo Randi
Gundersen Malm, Asker som nytt styremedlem, da Morten Torgersen ikke ønsket
gjenvalg. Styrets øvrige medlemmer hadde sagt seg villig til å fortsette.
Følgende styre ble valgt for 2008:
Frøydis Bryhn Ross (styreleder)
Harald Kolstad (nestleder)
Knut Omland (kasserer)
Knut Larsen (styremedlem)
Ellen Elster Martol (styremedlem)
Svein Wilhelmsen (styremedlem)
Randi Gunderson Malm (styremedlem)

1

-2-

Revisor: Egil Kiserud
Styrets leder la frem forslag til ny valgkomite:
Kjell Kittelsen
Tove Børresen
Morten Torgersen
Forslagene ble vedtatt med akklamasjon.
7. Litteraturpris
Ellen Rugstad Jensen ble tildelt litteratuprisen for 2007, for boken ”Skolen i svingen”.
En bok om Evje skole. Ellen Rugstad Jensen mottok et vakkert diplom og blomster for
sin bok til applaus fra årsmøtet.
Styreleder takket også med blomster Anders Ilebekk for hans arbeid med boklageret, Eva
Hegdal for hennes arbeid med medlemsregisteret og Morten Torgersen for hans arbeid i
styret.
Kjell Kittelsen orienterte om tur til Jylland 8. – 12. juli 2008.
Jan Martin Larsen og Camilla Mohr orienterte om Kulturminneåret 2009.
Møtet ble hevet møtet kl. 19.45.
*
Etter årsmøtet holdt Katrine Skredderstuen Rolland et glimrende foredrag om ”Langåra – et
sommerparadis i Oslofjorden.”.
Asker 26. februar 2008
Knut Omland
referent
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