REFERAT FRA ÅRSMØTE I AGDER HISTORIELAG LØRDAG 8. APRIL 2006
Sted: Obersten kurs- og selskapslokaler, Evjemoen, kl.1100-1500.
Til stede: 50 direktemedlemmer/lokallagsrepresentanter.
Innledning: Styreleder Beint Foss innledet årsmøtet med å ønske alle velkommen.
Han orienterte om medlemsutviklingen i Agder Historielag som de siste 15-20 årene har vist en betydelig nedgang.
For å snu denne utviklingen har historielaget nå har satt i gang en vervekampanje, og alle frammøtte ble oppfordret
til å ta med seg en ny vervebrosjyre for å synliggjøre lagets aktivitet også utenfor historielagets rekker.
Etter innledningen gav styrelederen ordet videre til forfatter Olav Mosdøl fra Kviteseid. Han kåserte på fremragende
vis over nynorskens utvikling og levekår i Setesdal de siste 100-150 år.
I påvente av en matpause tok Foss igjen ordet for å innformere om Aust-Agder fylkeskommunes avslag om videre
driftsstøtte til historielagets virksomhet. Blant de fremmøtte delegatene ble det nå reist spørsmål om det ikke er på
tide å innføre gjennomgående medlemskap i hele historiebevegelsen på Agder. Andre foreslo at det kanskje er bedre
å øke dagens kontingent fra 220 kroner til 250. Samtlige forslag ble diskutert, men det ble ikke tatt noen endelig
beslutning.
Som et tredje og siste forslag ble historielaget oppfordret til å ta direkte kontakt med de folkevalgte i Aust-Agder for å
få omgjort beslutningen fra fylkeskommunen. Det var det enighet om.
Etter matpausen ble den fastlagte sakslisten på årsmøtet påbegynt:
Sak 1 VALG AV MØTELEDER
Anders Auen Grimnes ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
Sak 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkallingen og sakslisten ble godkjent ved akklamasjon.
Sak 3 GODKJENNING AV ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble lest opp og godkjent ved akklamasjon.
Sak 4 GODKJENNING AV REGNSKAP
Ragnhild S. Larsen redegjorde for revidert regnskap som viste at laget gikk med nærmere 100 000 kroner i
underskudd i 2005, og ikke 50 000 som det fremgikk av siste EGDE. Det ble uttrykt bekymring for lagets økonomi, og
det kom fram forslag til sparetiltak. Et av forslagene gikk ut på å redusere antall utgivelser av EGDE fra tre til to
nummer i året. Et annet forslag var å ta med de urealiserte verdiene i historielagets store boklager i regnskapet. Det
ble ikke tatt noen endelig beslutning i henhold til de framlagte bemerkninger, og regnskapet ble godkjent.
Sak 5 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Ellen Ledaal Gjertsen (Arendal Historielag) og Vidar Log Samuelsen (Lyngdal Historielag) ble valgt til å underskrive
protokollen.
Sak 6 INNKOMNE SAKER
Årsmøtet ble rådspurt av historielagets leder om ikke fremtidige årsmøter bør holdes fast i Evje og Hornnes
kommune. Det ble understreket at dette er en fordel fordi kommunen har en sentral beliggenhet i Agder og gir
mulighet for å søke om økonomisk støtte fra kommunen gjennom et fastlagt vedtak. Det ble påpekt fra enkelte
representanter at dette delvis er i strid med paragraf 5 i vedtektene som sier at «Årsmøtet bør holdes skiftevis i Austog Vest-Agder annethvert år». Andre var av den oppfatning at formuleringen «Årsmøtet bør» åpner opp for en
skjønnsmessig vurdering.
Forslaget ble godtatt uten å være oppe til votering, og de kommende årsmøter vil fra nå av bli avholdt i Evje og
Hornnes kommune inntil styret eller årsmøtet vedtar noe annet.
Sak 7 VALG
Årets valgkomité bestod av Ellinor Lundberg (Arendal), Jørdis Hodnemyr (Vennesla) Rune Holbek (Kristiansand) og
Leonhard Jansen (Valle). De fremla følgende forslag til styrerepresentanter (med vararepresentanter) til Agder
Historielag for perioden 2006-2007:
Leder:
Beint Foss fra Tveit ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.
Nestleder:
Anders Auen Grimnes fra Lillesand ble gjenvalgt som nestleder ved akklamasjon.
Revisjon av regnskap:
All regnskapsføring utføres av fylkesrevisjonen i Vest-Agder.
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Valgkomiteen:
Ellinor Lundberg (Arendal) og Jørdis Hodnemyr (Vennesla) tok gjenvalg i valgkomiteen. Nye medlemmer ble Olav
Arne Kleveland (Evje) og Per T. Knudsen (Kristiansand).
Aust-Agder: Vest-Agder:
Direkte medlemmer Direkte medlemmer
Anders Auen Grimnes, styremedlem, Vestre Moland og Lillesand Historielag
Beint Foss, styremedlem, Tveit Historielag
Else Berit Berge, varamedlem, Birkenes Historielag
Helge Wiig, varamedlem, Holum Historielag
Lokallagsmedlemmer Lokallagsmedlemmer
Hallvard Tveit, styremedlem, Valle Sogelag
Per Iversen, styremedlem, Mandal Historielag
Ellen Ledaal Gjertsen, varamedlem, Arendal Historielag
Liv Kirsten Rølland, varamedlem, Tveit Historielag
Sveinung Lien, styremedlem, Tvedestrand Historielag
Ragnhild S. Larsen, styremedlem, Flekkefjord Historielag
Torhild Austad, varamedlem, Bygland Sogelag
Kari Bruli, varamedlem, Kvinesdal Historielag
Jan Arild Andersen, styremedlem, Stokken Historielag
Turid Bjørkenes, styremedlem, Holum Historielag
Jan A. Ommundsen, varamedlem, Tromøy Historielag
Olaf Ingebretsen, varamedlem, Vennesla Historielag
Det kom ikke opp noe alternativt forslag til styresammensetning, og valgnemndens forslag ble godkjent med
akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet med «Ja vi elsker».
Ellen Ledaal Gjertsen Vidar Log Samuelsen
Referent:
JH.
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