Asker og Bærum Historielag.
Referat fra årsmøte 2012.
Årsmøtet ble holdt på Venskapen i Asker torsdag 15. mars 2012 kl. 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og underskrivere av referat fra årsmøtet.
Styrets årsberetning
Styrets regnskap
Kontingent
Innkomne forslag
Valg

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets leder meddelte at årsmøtet var bekjentgjort i tråd med lagets vedtekter. Dagsorden var også
satt opp i overensstemmelse med vedtektene.
Med denne presisering ble innkalling og saksliste godkjent og årsmøtet lovlig satt.
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av referat fra årsmøtet.
Frøydis Bryhn Ross ble valgt til møteleder.
Einar Skage Andersen ble valgt til referent.
Fru von der Fehr og Hans Jacob Bakke ble valgt til å underskrive referat fra årsmøtet.
3. Styrets årsberetning
Lagets årsberetning ble i sin helhet lest opp av Frøydis Bryhn Ross.
Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt.
4. Styrets regnskap
Lagets regnskap ble gjennomgått av lagets kasserer Knut Omland og et par spørsmål fra salen ble
besvart. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Kontingent
Styret foreslo at nåværende kontingent opprettholdes. Enstemmig vedtatt.
6. Innkomne forslag
Fra Dag Erik Sæther var følgende forslag innkommet:
«Det utarbeides et forslag til organisasjonsmodell med lokallag. Eksisterende lokale
historielag og grupper trekkes inn i arbeidet. Forslag til modell(er) legges frem på årsmøtet i
2013».
Dag Erik Sæther redegjorde for hvorfor forslaget var fremmet.
Styret la frem følgende alternative forslag:
Styret vil drøfte hvordan samarbeid med andre historielag i Asker og Bærum kan fungere
formelt og i praksis. Et eventuelt forslag til organisering legges frem på årsmøtet i 2013.
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-2Styrets leder redegjorde for forslaget.
Styrets forslag innebærer at styret vil drøfte saken/problemstillingen på styremøter. Det ligger ikke i
forslaget at styret må trekke andre utenfor det valgte styret inn i drøftingen. Styret er heller ikke
pålagt å legge fram ny organisasjonsmodell neste år.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
7. Valg
Valgkomiteens leder Svein Wilhelmsen redegjorde:
Frøydis Bryhn Ross (Asker) ønsket ikke gjenvalg. Som ny styreleder ble foreslått Harald Kolstad
(Bærum). Harald Kolstad ble enstemmig valgt.
Fra det sittende styret ble følgende foreslått gjenvalgt:
Styremedlemmer:
John Rudolf Hanevold (Asker), Else Bergset (Asker), Knut Omland (Bærum), Reidulv Hatlevoll
(Bærum) og Einar Skage Andersen (Bærum).
Nytt styremedlem:
Siden styremedlem Harald Kolstad ble valgt til leder, ble Steinar Melgren (Asker) forslått som nytt
styremedlem.
Alle styremedlemmer ble enstemmig valgt.
Valg av revisor:
Egil Kiserud ble enstemmig gjenvalgt som historielagets revisor.
Valgkomite:
Styret foreslo følgende valgkomite:
Svein Wilhelmsen, Liv Frøysa Moe og Frøydis Bryhn Ross.
Enstemmig valgt.
Etter årsmøteforhandlinger:
Frøydis Bryhn Ross takket nå av som mangeårig leder i historielaget. Nyvalgt leder, Harald Kolstad,
takket henne varmt for den innsats hun hadde gjort for arbeidet med lokalhistoriske saker i Asker og
Bærum. Frøydis Bryhn Ross etterlater seg et vitalt og levende historielag som nyter stor respekt blant
allmenheten i Asker og Bærum.
Kvelden ble avsluttet med foredrag av Arnhild Skre over emnet: «Hulda Garborg. En nasjonal
strateg».
Referatet er signert av:
Anne-Marie von der Fehr og Hans Jacob Bakke.
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