Røyken Historielag
Referat fra årsmøtet 10.mars 2016
Dato

Klokkeslett

Sted

10.03. 2016

1900

Kornmagasinet

Tilstede: 39 stemmeberettigede medlemmer

Org. nr. 991 122 222

Sak 01 Innkallingen
 Godkjent.
Sak 02 Sakslisten
 Sakslisten som følger lagets lover ble godkjent

o

Sak 03 Valg av møteleder, referent og medlemmer til å signere protokollen
oRG.
 Kåre Selvik ble valgt til møteleder.
 Bernt Otto Hauglin ble valgt til referent.
o
 Kjell Jørgensen og Bjarne Kjos ble valgt til å signere protokollen.

oORG
Sak 04 Årsberetning 2015
 Årsberetningen som var lagt ut på lagets nettside ble lest opp i sin helhet.
 Årsberetningen ble godkjent med noen kommentarer:
-Bemerkning vedr Oldtidsveien fra Ole Rud om at stien/adkomsten til gravhaugene
på Askestad er gjengrodd. Dette bør det gjøres noe med.
-Bemerkning fra Kari Sønju vedr. Huskomitéen om at vinduene også var vasket
innvendig!
-Vellykket busstur til Nederland med 24 deltagere bør med i beretningen.
Sak 05 Regnskap for 2015
 Regnskapet for 2015 ble gjennomgått av kassereren Arnulv Solberg, Det viser et
årsresultat på kr 103.071 (2014 kr 41.553), og omløpsmidler kr 734.286 (2014 kr
599.857) Lagets økonomi er solid. Det er å bemerke at uten den generøse gaven fra
Barbro Slåtto ville det vært et underskudd på ca 50.000
 Revisjonsberetningen, som var uten anmerkninger, ble lest opp av Harald Melvold.
 Kassereren varslet om en mulig kontingentøkning fra 2017. Dette vil bli vurdert av
det nye styret. Det kom forslag fra salen om å vurdere reklamesalg i årboka
Sak 06 Medlemskontingent
 Kontingent for 2016 ble vedtatt uendret.
Sak 07 Budsjett 2015
 Kasserer gjennomgikk det fremlagte budsjett som ble enstemmig vedtatt. Det
vedlegges protokollen.
Sak 08 Forslag fra styret
 Styret foreslo en lovendring som gir mulighet til et utvidet antall medlemmer i
arrangementskomitéen (minimum 6). Dette blir da likt med de andre komitéene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 09 Innkomne forslag
 Det var ikke innkommet forslag til behandling.

Sak 10 Valg
Org. nr.
991 122 222
 Valgkomitéen v/Bjarne Kjos fremla et komplett forslag
på kandidater
til de
forskjellige vervene. Det er fortsatt mange villige arbeidsjern i Røyken Historielag.
Forslaget, som vedlegges protokollen, ble enstemmig vedtatt.
 Til nytt styre ble valgt:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kåre Selvik
Bjørn Auke
Arnulv Solberg
Bernt Otto Hauglin
Inger-Lise Aabye
Morten Fleischer
Arne Edvard Torvbråten
Per Olav Berg

Gjenvalg,
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Ny
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1
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o
2
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o
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oORG
Sak 11 Rammer for styrets arbeid i 2015
 Styret vil fortsette arbeidet med «skoleprosjektet» som på en fin måte har gitt 4klassingene innsikt i bygdas historie.
 2016 er Røyken Historielags 50-årsjubileum og en rekke aktiviteter er planlagt.
 4. og 5.juni arrangeres bygdedager/familieweekend på Hernestangen.
 Sluttføre arbeidet med en ny hjemmeside
 Ellers vil laget som tidligere arbeide med saker nedfelt i formålsparagrafen
.
Sak 12 Hederstegn
 Røyken Historielags heders tegn ble tildelt Anne-Kirsti Andresen og Arne Trulsvik for
deres mangeårige store innsats fot laget.

Etter årsmøtet holdt Rolf «Mulen» Karlsen et særdeles sprudlende og innholdsrikt
foredrag om kulturlivet i Slemmestad. Det var en imponerende bilde- og videosamling
om store og små begivenheter. Stor jubel, og mange kjente seg igjen.

Kjell Jørgensen
………………………………………………

Bjarne Kjos
………………………………………………
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