Referat fra årsmøte 21. februar 2007
1.

Innkalling og dagsorden
Styreleder Frøydis Bryhn Ross åpnet møtet.
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentar
Det var ca 50 medlemmer til stede, men det ble ikke foretatt opptelling.

2.

Valg av møteleder
Tore Brønner ble valgt etter forslag fra Styret. Harald Kolstad hadde sagt
seg villig til å være referent

3.

Styrets årsberetning
Styrelederen gjennomgikk årsberetningen som var sendt ut på forhånd.
Beretningen ble godkjent ved akklamasjon uten kommentarer.

4.

Styrets regnskap
Kassereren gjennomgikk årets regnskap, som på forhånd var utsendt til
medlemmene.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5.

Nye vedtekter
Retningslinjer for driften av laget har vært Asker og Bærum Historielags
lover. De ble sist justert i februar 1984. Styreleder begrunnet styrets
forslag til nye vedtekter og viste til forslaget som var sendt ut på forhånd.
Fra Tore Brønner kom det forslag om å bruke betegnelsen årsberetning
gjennomgående istedenfor årsmelding. Likeledes foreslo han å endre
teksten under §6 linje 5 til det mer kjønnsnøytrale ordet dennes i stedet for
hans. Videre foreslo han følgende tillegg under samme § på slutten av
avsnitt 4, ”og er ansvarlig for realisering av spesielle publikasjoner.”
Med disse endringer ble de fremlagte vedtekter godkjent.

6.

Medlemskontingent
Det ble vedtatt uendret årskontingent på kr 250 pr medlem.
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-27.

Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Kjell Kittelsen. Valgkomiteen
foreslo Knut Larsen, Asker som nytt styremedlem, da Ivar Schaulund ikke
ønsket gjenvalg. Styrets øvrige medlemmer hadde sagt seg villig til å
fortsette.
Styret for 2007 blir da som følger:
Frøydis Bryhn Ross (styreleder)
Harald Kolstad (nestleder)
Knut Omland (kasserer)
Knut Larsen (styremedlem)
Ellen Elster Martol (styremedlem)
Morten Torgersen (styremedlem)
Svein E. Wilhelmsen (styremedlem)
Revisor: Egil Kiserud
Møteleder la frem styrets forslag til ny valgkomite:
Kjell Kittelsen
Tove Børresen
Berit Sagen Ramsfjeld
Forslagene ble vedtatt med akklamasjon.

8. Litteraturpris
Gerd Hagen ble tildelt Litteraturprisen for 2006 for sin bok ”En beretning
om stiftelsen Wøyen”. Styreleder fremhevet boken som en viktig
dokumentasjon over barneomsorg i forrige århundret og stiftelsen Wøyen,
og Gerd Hagen kunne motta et vakkert diplom og blomster for sin bok til
applaus fra årsmøtet.
Styreleder takket også med blomster redaktør Kjell Kittelsen for vel utført
arbeid med årboka og Egil Kiserud for arbeidet som revisor, før hun hevet møtet
kl. 19.45
*
Etter årsmøtet holdt professor i økonomisk historie på BI Trond Berg et
glimrende foredrag om ”hva toget bragte med seg” da det kom gjennom våre
bygder.
Bærum 22. februar 2007
H. Kolstad
referent
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