Årsmøte i Austre Moland Historielag 19. februar 2015.
Formann Sirurd Ledaal kunne også i år ønske 42 personer velkommen til årsmøte på
Heimtun.
Han gav raskt ordet til kveldens taler – 97 år gamle Kommandørkaptein Monrad Mosbergsom tjenestegjorde i Marinen under invasjonen i Normandi for 70 år siden.
Mosberg var en god forteller, og levendegjorde mange episoder. Han fortalte om da båten
han var ombord i ble torpedert, delte seg i to og sank, og hvordan han kasta seg i sjøen og
klamra seg til en brannslange.
Han har et fantastisk minne, og da Sigurd intervjuet han etter foredraget svarte han på alle
spørsmål – bare han fikk fylt opp koppen med kaffe! Han svarte også på en del spørsmål fra
publikum.
Vi fikk også høre at norske båter frakta over halvparten av all flybensin som ble brukt i
England under krigen, og at marinen hadde 7000 mann med da krigen starta, men mista
1000.
Da han ble spurt om han noen gang var redd, svarte han: “Nei, ikke da, men nå er jeg redd!”
Han kom også inn på at sjøfolka fikk dårlig behandling av regjeringen, både i form av liten
takk for innsatsen etter krigen, og liten trygd etter mange års ventetid.
Så var det kveldsmat, og den falt som vanlig i smak. Praten gikk om løst og fast rundt
bordene, og etter hvert ble det også solgt lodder.
Deretter var det tid for årsmøte.
Sigurd ble valgt som ordstyrer og Elsa som sekretær.
Anna Skjævestad og Gerald Ottersland ble valgt til å underskrive protokollen.
Sigurd leste årsberetningen, men kona hans mente han utelot noe, så da måtte han
foregripe begivenhetenes gang, slik at Olav og Birger Råbu, som har gjort en formidabel jobb
med å selge bøker, ble kalt fram og fikk hver sitt velfortjente gavekort fra Longum bensin.
Veldig stas og stor applaus! (De solgte 69 bøker)
Ellers hadde ingen noe å tilføye på årsmeldinga.

Odd leste opp regnskap og budsjett, også det gikk igjennom uten kommentarer.
Laget har bra med penger, og har en kapitaløkning på kr 25.118,65 fra i fjor.

Så var det valg ved Alf Venemyr – også det enstemmig godkjent.
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laget hadde i år valgt å utnevne 2 æresmedlemmer: Kirsten Noddeland for sitt lange
medlemskap i laget og sin utrettelige innsats – både med årbøker og andre oppgaver, og
Anders Adolf Engelskjønn for sitt fantastiske arbeid med blide materiale vårt.
Æresmedlemskapet var meget fortjent, og både æresbevis og blomster ble mottatt med takk
og til applaus!
Knut fikk blomster for jobben med boka, og Odd for beste selger!
Knut snakka til slutt om årets bok. Han trenger informasjon om gamle tufter og veier. Ber
folk se på kartet i siste årbok og si ifra hvis de kjenner til navn på plasser der.
Han framheva også brødrene Brothers (Råbutvillingene) for godt boksalg, og ser ikke bort i
fra at det må trykkes flere bøker i 2015, for i år er vi tomme!
Minner også om at laget fortsatt er interessert i bilder – vær vennlig å gi beskjed om bildene
kan være tilgjengelige for bruk i f.eks. årboka.
Så var det loddtrekning og takk for i kveld. Mange fikk en koselig gevinst med heim.
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