Austre Moland Historielag
Referat
Årsmøte på Heimtun 25. februar 2016.
Formann Sigurd Ledaal ønsket rundt 40 stk. velkommen til årsmøte, og gav raskt ordet til kveldens
kåsør – Bjarne Bjorvatn, som snakka om vaksiner gjennom tidene.
Han har skrevet ei bok – «Vaksiner – en forbannet velsignelse.»
Koppevaksinen kom så tidlig som sist på 1800 tallet – kopper er nå utryddet. Poliovaksinen har gjort
til at også denne sykdommen er så godt som borte. Meslinger er også på vei ut.
Han presiserte hvor viktig det er at spebarn blir vaksinert, og synes det er synd med hysteriske mødre
som har misforstått, og tror barna blir syke eller får plager etter vaksinen. Det er i så fall
bagatellmessig i forhold til om de skulle få sykdommen! Det er ikke registrert dødsfall i Norge som
følge av vaksinasjon.
Det var et interessant foredrag, og Bjorvatn ble takka med en blomsterbukett.
Jan Kløvstad tok ordet og fortalte at Bjorvatns bok om vaksiner er nominert til Sørlandets Kulturpris.
Ellers hadde han med for salg: »Men månen kan de ikke blende» av søsknene Bjorvatn.
Han minnet også om at årboka fremdeles er til salgs!
Så var det pause med kveldsmat og kaffe – og loddsalg.
Deretter var det tid for årsmøte:
Innkalling, ordstyrer og referent ble godkjent.
Det var ingen innkomne forslag.
Sigurd gikk gjennom årsberetningen, og ingen hadde noe å innvende der heller.
Odd la fram regnskapet – han viste til en kapitaløkning på 30457 kr, og budsjettet for 2016 er totalt
på 135000 kr.
Ingen innvendinger og akklamasjon.
Knut Engelskjønn tok så ordet, og ga Odd rosende ord for organisering og salg av årboka og overrakte
han en velfortjent blomsterhilsen fra laget.
Olav og Birger Raabu har også overgått seg sjøl i år – og solgt 128 bøker. De fikk hver sitt gavekort på
500 kr på bensin på Longum bensinstasjon.
Arbeidsplan:
Til våren tenker vi oss en tur til Nes Verk.
Høst: Tur til gruvene rundt Bjornes v/ Ole G. Fjærbu.
Sept. Fellesmøte med Stokken Historielag
Høstmøte m/bokpresentasjon + Anders Adolf med fotovisning
Hele året jobbes med årsskrift og fotoregistrering.

Vi håper også å få til et besøk på Aust Agder Kulturhistoriske Senter.
Arbeidsplanen ble godkjent, og det var heller ikke her noen innkomne forslag.
Valg ved Alf M. Venemyr:
Leder:

Sigurd Ledaal

1 år

Kasserer/nestleder:

Odd Hesthag

Ikke på valg

Sekretær:

Elsa Aanonsen

2 år

Styremedlem/fotoansvarlig:

Anders Adolf Engelskjønn

2 år

Styremedlem:

Sonja Noddeland

Ikke på valg

Valgkomite: Alf Venemyr og Einar Skjulestad

1 år

Revisorer: Peder Brovoll og Lars Ledaal

2 år

Varamedlemmer: Gerald Ottersland, Aslaug Engesland og Adolf Richard Engesland – alle 1 år.

Protokollen ble undertegna av Tora Ottersland og John Bernhard Johnsen, deretter var det
loddtrekning, og både egg, bamser og grytekluter falt i smak.
Sigurd takka for frammøte og ønska alle vel heim.
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