Referat fra årsmøte i Austre Moland Historielag 1. mars 2018.
Etter noen dager med iskald vind og tett snøfokk hadde været heldigvis roa seg da Historielaget
hadde sitt årsmøte på Heimtun. Så vi telte til 46 frammøtte.
Etter at Sigurd hadde ønska velkommen, skulle Anders Adolf vise bilder fra vårt rikholdige arkiv, men
dessverre var ikke teknikken på hans side denne gang, så til tross for hjelp av diverse dataeksperter
fikk han ikke vist ett eneste bilde. Det er slikt som skjer.
Håper vi får til en bildekveld ved en senere anledning.
Deretter var det god lang kaffepause og loddsalg som vanlig.
Årsmøte ble leda av Sigurd, innkalling, saksliste, og referent ble godkjent.
Svein Skotkjerra og Torunn Hegerlund ble valgt til å skrive under protokollen.
Årsberetningen ble lest, og til den var det ingen kommentarer.
Når det gjelder bygdebok står saken slik at vi mangler folk både til å lede og skrive!
Årbøkene selger veldig bra, og lagets økonomi er god.
Vi har over 2000 registrerte bilder, og masse gamle lydkassetter (fra Nasjonalforeningens
Minneoppgave for eldre) er digitalisert. Dette kan vi takke Anders Adolf for!
Årsmeldingen ble godkjent.
Deretter redegjorde Odd for talla i regnskapet:
Vi har en kapitaløkning på kr 15.210,19
Bankbeholdning: kr 256.985,48
Kasse:

kr 23.254,-

Regnskapet er revidert av Lars Ledaal og Peder Brovoll.
Odd fikk applaus for god og ryddig jobb.
Budsjett for 2018 er på kr 144.000,- ble også godkjent.
Handlingsplan: Vårtur til Bjornesgruvene med Ole G. Fjærbu
8. mai: Minnemarkering på Kirkehaugen
17. mai: Kransenedleggelse på Kirkehaugen
Høsttur: E 18 trase.
Høstmøte m/boklansering.
Hele året: Arbeid med årbok og registrering av bilder.

Så var det valg ved Alf Venemyr. Han og Einar har hatt en vanskelig oppgave i år, i og med at Sigurd
ønska stedfortreder, men det ble greit løst ved at de to bytta rolle – Alf går inn som ny formann og
Sigurd går til valgkomiteen! Ellers finner vi enda et par nye navn i styret som ser slik ut:
Formann:

Alf M. Venemyr

Nestformann/kasserer:

Odd Hesthag

Sekretær:

Elsa Aanonsen

Styremedlem:

Odd Thunes og Trond Ivar Moen (ny)

Varamenn:

Aslaug Engesland, Gerald Ottersland og John
Bernhard Johnsen (ny)

Fotoansvarlig:

Anders Adolf Engelskjønn

Revisorer :

Peder Brovoll og Lars Ledaal

Valgkomite:

Sigurd Ledaal og Nils Brekka (ny)

Så var det tid for avslutning, loddene ble trukket, siste kaffekoppen tømt, og vi ble ønska vel heim!

Ref.: EAa

