
Jåttå og Hinna Historielag

Referat fra årsmØte for 20t5, mandag 29.2.2OLG kl 19.00 på ldun.

1. Åpning og konstituering ved styrets leder lnge Forus. Dagsorden ble godkjent.

2. Det var til sammen 36 medlemmer og gjester til stede.

3. Til ordstyrer ble valgt lnge Forus og til referent Petter N.H. Urdal. Medlem lngjerd Høye ble

valgt til å signere årsmøte referatet sammen med referenten.

4. Årsmelding ble gjennomgått av leder. Blant annet så var det giennomført 7 medlemsmøter.

5. Regnskapet for 2015 ble gjennomgått ved kasserer Atle Ellefsen. Dette viser et overskudd på

kr 31 899. Bankbeholdning er på kr 275 595. Regnskapet som var revidert ble godkjent.

5. Boksalget av bok nr 5 i 2015 er kun 338 av 600stk. Mye skyldes at Rune Hovland, på

Frivilligsentralen som har vært en av de beste årbokselgerne, var sykemeldt frem mot jul i

2015. Medlemmene ble derfor oppfordret til å bidra med tips til venner og kjente om å kjøpe

boken!

7. Vedrørende forslaget fra styret om bruk av inntil kr 50 000 til stipend til mastergrad student

og gavebilder. Det kom et forslag fra Sverre Torgersen om at skilting også kunne inngå i en

slik satsning fra historielaget. Dette bør gjøres i et samarbeide med Bydelsutvalget. Forslaget

ble vedtatt på årsmøtet, blir det behov for å bruke mer midler vil styret komme tilbake med

forslag om dette på et senere tidspunkt.

8. Fastsettelse av kontingent for 2015 ble foreslått videreført med kr 180, forslaget ble

godkjent. Pr.3L72.2Ot5 hadde laget 89 medlemmer. Medlemskontingent for 2016 vil bli

utsendt til lagets medlemmer i løpet av mars.

9. Fylkesutvalget skal være representert ved 3 medlemmer på årsmøtet lørdag 12. mars, styret
foreslår 3 medlemmer.

10. Valgkomiteens innstilling ved John Magne Skjerpe ga følgende valgresultater:
r Leder: Petter N. H. Urdal, valgt for 1 år.

o Styremedlem: Atle Ellefsen, valgt for 2 nye år.

r Styremedlem:Tom Landa, ikke på valg, 1 år igjen.

o Styremedlem: Jostein Jåtten, ikke på valg, 1 år igjen.
o Styremedlem: Jan Bjarne B/, valgt for 1 år. (lnnvalgt for 1 år 2016)
o Varamedlem: Arild Morten Olsen, valgt for 2 nye år.

o Varamedlem: Roar Norås, valgt for 2 nye år.
. Revisor: Karen Runestad, valgt for nye 2 år.

r Revisor: Ragnhild Botne, ikke på valg, 1år igjen.

Gavekort ble utdelt til redaksjonen, som for 2015 har vært lnge Aarrestad, Bente Gro Olsen, Sverre

Torgersen, Signe Godeset Figved og Jostein Jåtten, for årboken. I tillegg fikk Signe Godeset Figved

blomster siden hun nå går ut av redaksjonen. Sosialkomiteen tilstede ved Bente Gro Olsen fikk også

blomster og takk for innsatsen.

AWroppende styreleder lnge Forus fikk blomster og takk for innsatsen av ny styreleder Petter N.H.

Urdal.



Etter årsmøtet var det foredrag ved Jon Bjarne BOe som tidligere var professor i historie ved UlS.

Hans interessante foredrag hadde ttttelen e Hvor godt kan vi stole på hukommelsen?r

l{este mbte er 25. april og da skal det være foredrag ved Engval Pahr lvercen.

Referent: Petter N.H. Urdal Medlem: ln$erd HOye
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