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Asker og Bærum Historielag
Referat fra årsmøte 2013
Årsmøtet ble holdt på Bærum bibliotek, Bekkestua torsdag7. mars kl. 19.00. Det var omkring
70 frammøtte.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Årsberetning
Årsregnskap og revisors beretning
Årskontingent
Innsendte saker (f.eks. vedtektsendringer)
Valg av styre, revisor og valgkomite

1. Godkjenning av innkalling og sakslista
Styrets leder ønsket velkommen og meddelte at kunngjøring av årsmøtet og saksliste var
skjedd i tråd med lagets vedtekter.
Enstemmig godkjent.

2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med
møteleder
Bodil Lochner og Ludvig N. W. Daae ble foreslått til å underskrive protokollen fra
årsmøtet. Einar Skage Andersen ble foreslått til å skrive referat fra årsmøteforhandlingene.
Alle ble enstemmig valgt.

3. Årsberetning
Styrets leder gikk gjennom lagets årsberetning punkt for punkt. Forsamlingen hadde ingen
kommentarer til beretningen.
Beretningen ble enstemmig vedtatt.

4. Årsregnskap og revisors beretning
Styrets leder gikk gjennom historielagets regnskap. Forsamlingen hadde ingen
kommentarer til regnskapet. Revisor leste revisorberetningen og anbefalte regnskapet
godkjent som historielagets regnskap for 2012.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
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5. Årskontingent
Styret foreslo at kontingentsatsen for 2012, kr. 250.-, opprettholdes i 2013.
Enstemmig vedtatt.

6. Innsendte saker (f.eks. vedtekstendringer)
Årsmøtet i 2012 påla styret å drøfte hvordan et samarbeid med andre historielag i Asker
og Bærum kunne komme i stand:
Styret la fram følgende forslag:
1. Asker og Bærum Historielag (ABH) og lokale historielag drives som selvstendige
historielag med eget styre og egen økonomi.
2. Ha ett felles styremøte i året mellom ABH og lokale historielag
3. Ha ett felles medlemsmøte i året hvor både ABH og de lokale historielag profilerer
seg.
4. Søke samarbeid med andre organisasjoner (lokale historielag, turlag, vel, m.fl. for
eksempel ved turer, møter og vandringer).
5. Samarbeid om bruk av artikler i årbøkene. Her vil det være mest aktuelt at ABH i sin
årbok kan ta inn artikler fra de lokale foreningene hvis innholdet har interesse ut over
lokalmiljøet.
Enstemmig vedtatt.

7. Valg av styre, revisor og valgkomite
Valgkomitéen la fram følgende forslag til styre for 2013:
Leder:
Frøydis Bryhn Ross
Styremedlemmer: Reidulv Hatlevoll. John R. Hanevold, Marit Sørnes, Vidar Skovli,
Cecilie Rødland, Bjørn Frodahl.
Alle ble enstemmig valgt.
Bjørn Kiserud ble foreslått som revisor.
Enstemmig valgt.
Styret foreslo følgende valgkomité:
Svein Wilhelmsen, Fredrikke Hegnar von Ubisch og Liv Frøysaa Moe.
Komitéen ble enstemmig valgt.
Stabekk 2.april 2013
_______godkjent_____
Einar Skage Andersen
referent

___godkjent__
Harald Kolstad
møteleder

Referatet gjennomlest og godkjent:
________godkjent_________
Bodil Lochner

________godkjent______
Ludvig N. W. Daae

