Årsmøte i Austre Moland Historielag.
Onsdag 13.februar var det igjen duka for årsmøte i Historielaget.
I underkant av 40 personer hadde funnet veien til Heimtun denne kvelden.
Alf ønsket velkommen, og ga ordet til Anders Adolf, som hadde flere artige bilder fra gamle
Moland å vise oss. Denne gangen laga han en liten konkurranse , og folk skulle finne ut hvor bildet
var fra, eller hvem det var av.
Det ble ikke så mye gjetting, for mange var utrolig gode til å huske både butikkene i Brekka og på
Dalen, gamle Harebakken og flere gårder slik de så ut for 50 -60 år siden. Bare det siste bilde fikk
de problemer med – det var av to fortryllende småtasser som har vokst seg til og blitt nokså
interessert i historie – Knut Engeskjøn og Anders Adolf Engelskjønn.
Etter bildeframvisninga var det Anne Tone Aaneby sin tur. Hun fortalte om sterke kystkvinner på 17
og 18 hundretallet. Det var da mannfolka reiste til sjøs og kvinnfolka var heime og styrte gård og
grunn. Som det ble sagt i salen – her i Moland hadde vi ikke så mye av det – de fleste bønder holdt
seg på bruket, og odelsgutten overtok, men selvsagt - yngre brødre kunne godt finne på og dra til
sjøs, eller til Amerika.
Anne Tone fortalte at mannfolk fra Flosta var veldig snille, for de var blitt oppdradd bare av kvinner
– de måtte hjelpe til hele tida. Fedrene var som regel fraværende, de var på sjøen. Da guttene ble
voksne og gifta seg falt det seg naturlig for dem å fortsette og hjelpe til med det meste.
Det var et gildt foredrag, på sin likeframme og naturlige måte fikk Anne Tone fortalt oss mye.
Kaffepausen var som vanlig lang og god, med kveldsmat og en kakebit til.
Loddsalget gikk strykende, og praten fløt greit rundt bordene.
Så var det tid for selve årsmøte.
Sigurd Ledaal ble valgt til ordstyrer, Elsa Aanonsen til referent og Torleif Skjulestad og Kirsten
Noddeland til å undertegne protokollen.
Elsa Aanonsen leste årsberetningen.
Odd Hesthag leste regnskapet og la fram neste års budsjett, ingen hadde kommentarer til noe av
dette, og alt ble godkjent.
Det var ingen innkomne forslag.
Så var det valg, og styret i 2013 består av:
Leder:

Sigurd Ledaal

Styremedlemmer:

Sonja Noddeland
Odd Hesthag
Elsa Aanonsen
Anders Adolf Engelskjønn

Varamenn:

Gerald Ottersland
Adolf R. Engesland
Aslaug Engesland

Revisor:

Perder Brovoll og Lars Ledaal

Valgkomite:

Lars Brekka og Alf Venemyr

Alf takka for seg og skrøt av styret og laget og samarbeidet. Han ga noen ekstra rosende ord til
Einar Skjulestad, som nå forlater styret. Einar har bl.a. sluppet oss inn og holdt oss varme – det vil
si låst opp og fyrt, så det er godt og varmt til vi kommer på møtene.
Han fikk overrakt en stor blomsterbukett.
Odd tok ordet, og ga en like stor bukett til Alf.
Han takka for samarbeidet, og for det flotte jobben Alf har gjort som formann. Han fortalte også om
det koselige julemøte vi hadde heime hos Alf, der han hadde laga bønnesuppe til både styret,
bokkomite og varamenn. Veldig koselig.
Sigurd, som ble valgt som ny formann ved akklamasjon takket for tilliten, og håpet på godt
samarbeid og hyggelige møter i året som kommer.
Til slutt var det trekning, og mange dro heim med fine gevinster.
Alf takket for i kveld øg ønsket alle vel heim!
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