REFERAT FRA ÅRSMØTE I AGDER HISTORIELAG 9.APRIL 2005
Sted: Obersten kurs- og selskapslokaler, Evjemoen, kl.1100-1600.
Til stede: 65 direktemedlemmer/lokallagsrepresentanter
Innledning: Formann Rune Holbek innledet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Ordføreren i Evje og Hornnes gav
en kort orientering om utfordringene kommunen har hatt etter nedleggelsen av Evjemoen, og uttrykte begeistring for
at årsmøtet var lagt til kommunen.
Deretter overtok munnharpespiller Sigurd Brokke fra Hylestad med 5 komposisjoner, før ordet ble gitt videre til
lokalhistoriker Olav Arne Kleveland, som holdt foredrag om Jørgen Løvland og unionsoppløsningen i 1905.
Foredraget ble etterfulgt av en matpause, og Agders representant i Landslaget for Lokalhistorie, Leonhard Jansen,
som orienterte om en fremtidig strukturendring av Landslaget.
Sakslisten på årsmøtet var følgende:
Sak 1 VALG AV MØTELEDER
Rune Holbek ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
Sak 2 GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent, men det ble reist spørsmål om ikke
valgnemndens forslag til nye styrerepresentanter
i historielaget burde ha vært sendt ut til alle lokallagene på forhånd. Valgkomiteen påpekte at det vanskelig lar seg
gjennomføre i praksis, fordi det trengs tid til å sette sammen et nytt styre, og en kan derfor heller ikke i framtiden
påregne å få tilsendt forslag til styresammensetning før selve årsmøtet.
Sak 3 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Sakslisten ble godkjent, men det ble påpekt at årsmelding og regnskap burde ha vært tatt med som eget
sakspunkt på årsmøtets program. Videre ble det understreket at regnskapet for framtiden bør inneholde informasjon
om laget totale økonomibalanse, med mulighet for å sammenlikne regnskapsutviklingen for de to siste årene.
Formannen informerte om at lagets overskudd i 2004 var på 35 841 kroner, og ikke 159 631, som det fremgikk av
siste EGDE. Forskjellen skyldtes at deler av medlemskontingenten for 2005 var innbetalt i slutten av 2004, og er
kommet med i budsjettoversikten for 2004. For framtiden bør en tilsvarende sammenblanding unngås.
Sak 4 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Jan A. Ommundsen (Tromøy Historielag) og Ellen Ledaal Gjertsen (Arendal Historielag) ble valgt til å underskrive
protokollen.
Sak 5 INNKOMNE SAKER
Ingen innkomne saker.
Sak 6 VALG
Årets valgkomité bestod av Ellinor Lundberg (Arendal), Jørdis Hodnemyr (Vennesla) Kenneth Trælandshei
(Kvinesdal) og komitéleder Leonhard Jansen (Valle). De fremla følgende forslag til styrerepresentanter (med
vararepresentanter) i Agder Historielag:
Aust-Agder:

Vest-Agder:

Direkte medlemmer
Anders Auen Grimnes, styremedlem (1 år)
Lillesand Historielag

Direkte medlemmer
Beint Foss, styremedlem
Tveit Historielag

Else Berit Berge, varamedlem
Birkenes Historielag

Aud Ranveig Fidje, varamedlem
Flekkerøy Historielag

Lokallagsmedlemmer
Hallvard Tveit, styremedlem
Valle Sogelag

Lokallagsmedlemmer
Per Iversen, styremedlem (1 år)
Mandal Historielag

Ellen Ledaal Gjertsen, varamedlem
Arendal Historielag

Liv Kirsten Rølland, varamedlem
Tveit Historielag

Åse Buli Egerhei, styremedlem (1 år)
Birkenes Historielag

Ragnhild S. Larsen, styremedlem (1 år)
Flekkefjord Historielag

Agder Historielag

Side 1

Torhild Austad, varamedlem
Bygland Sogelag

Kari Brulid, varamedlem
Kvinesdal Historielag

Jan Arild Andersen, styremedlem
Stokken Historielag

Turid Bjørkenes, styremedlem
Holum Historielag

Jan A. Ommundsen, varamedlem
Tromøy Historielag

Olav Ingebrektsen, varamedlem
Vennesla Historielag

Det kom ikke opp noe alternativt forslag til styresammensetning, og valgnemndens forslag ble godkjent med
akklamasjon. Halvparten av styremedlemmene ble valgt for 2 år, de resterende for 1 år. Styrets vararepresentanter,
formann og nestleder ble valgt for ett år.

Leder:
Rune Holbek takket for seg etter 8 år som formann, og Beint Foss fra Tveit ble valgt til ny formann ved akklamasjon.
Nestleder:
Anders Auen Grimnes fra Lillesand ble valgt til nestformann ved akklamasjon.
Revisjon av regnskap:
All regnskapsføring utføres av fylkesrevisjonen i Vest-Agder.
Valgkomiteen:
Ellinor Lundberg (Arendal), Leonhard Jansen (Valle) og Jørdis Hodnemyr (Vennesla) tok gjenvalg, og tidligere
formann Rune Holbek ble valgt inn i valgkomiteen ved akklamasjon.
Jan A. Ommundsen
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