Referat fra årsmøtet i Asker og Bærum Historielag 21. februar 2006
Årsmøtet ble holdt på Askertun. Det var ca 65 fremmøtte.
1. Åpning
Formannen åpnet møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og referent
Tore Brønner ble valgt til møteleder. Svein E. Wilhelmsen refererte.
3. Årsberetning
Formannen Kjell Kittelsen gjennomgikk kort årsberetningen. Noen hovedpunkter:
Det har vært holdt 10 styremøter. Det har vært 12 medlemsmøter og vandringer
samt 2 turer ut av vårt område (tur med Skibladner til Hamar, tur til Isle of Man).
Årsskrift nr 46 er gitt ut. Boka “Brent kalk” av Kjell Kittelsen ble utgitt i desember.
Vestmarka-undersøkelsene er videreført med naturvitenskapelig datering av
rydningsrøyser på Stovivollen og på Gupu. Vestmarka-prosjektet for unge er
videreført, likeså Kalkprosjektet. Samtlige skoler har vært på “kalk-kurs” ved
ovnen på Asker Museum. Hoppbakke-prosjektet og Sti-prosjekt Vinnulstad
videreføres også.
Det har vært avgitt høringsuttalelser i en del reguleringssaker.
Fra salen ble Kjell Kittelsen gratulert med boka “Brent kalk”, som ble omtalt som
et høydepunkt og et nybrottsarbeid.
Årsberetningen godkjent.
4. Regnskapet for 2005
Kasserer Knut Omland gjennomgikk regnskapet og kommenterte underveis.
Regnskapet er satt opp noe annerledes enn tidligere, nemlig ifølge forslag til
“God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.
Revisjonsberetningen ble opplest.
Det var ingen kommentarer fra salen.
Styret ble deretter meddelt ansvarsfrihet.
5. Forslag fra styret
Kontingent for 2006. Kassereren redegjorde for styrets forslag om å øke
kontingenten fra 200 til 250 kr:
Tilskuddene fra kommunene vil sannsynligvis gå ned etter hvert, samtidig med at
kostnadene stadig øker.
Forslaget ble vedtatt.

-26. Valg
6.1 Valgkomitéens forslag ble fremlagt av Anders Ilebekk.
Formannen Kjell Kittelsen ønsket nå å trekke seg og Per Ulsteen og Berit Sagen
Ramsfjell ønsket heller ikke gjenvalg. Styrets øvrige medlemmer har sagt seg
villige til å ta gjenvalg, likeledes revisor. De følgende ble dermed foreslått til
vervene:
Styret:

Frøydis Bryhn Ross (formann)
Harald Kolstad (styremedlem)
Knut Omland (styremedlem)
Svein E. Wilhelmsen (styremedlem)
Ivar Schaulund (styremedlem)
Morten Torgersen (styremedlem)

Revisor:

Egil Kiserud

Forslagene ble vedtatt med akklamasjon.
6.2 Valg av valgkomité
Som ny valgkomité ble foreslått:
Kjell Kittelsen
Berit Sagen Ramsfjell
Per Ulsteen
Forslaget vedtatt med akklamasjon
7. Takk
Den avgående formannen overrakte blomster til Berit Sagen Ramsfjell og Per
Ulsteen, som trer ut av styret, og til Eva Hegdahl, som har foretatt en grundig
gjennomgang av medlemskartoteket.
Knut Omland takket Kjell Kittelsen for arbeidet i Asker og Bærum Historielag,
først som styremedlem (fra 1997) og senere (fra 2002) som formann. Han pekte
på Kjells mangeårige forskning på området kalk, hans forfatterskap, og alt det
praktiske arbeidet for å gjøre kalkproduksjon kjent for publikum, og ikke minst
Kjells grundige arbeid som turarrangør og turleder for historielagets medlemmer.
8. Avslutning
Årsmøtet hevet kl 19.45
Etter årsmøtet holdt direktør ved Skimuseet Karin Berg et engasjert og
engasjerende lysbildeforedrag om “Nansen og hans kvinner”. Foredragsholderen
ble takket med langvarig applaus.

Asker/Bærum 23. februar 2006
Svein E. Wilhelmsen
ref.

