PROTOKOLL
FRA ÅRSMØTET I ARENDAL HISTORIELAG
Onsdag 21.februar 2018.

Sted:

Kløckers hus.

Tid :

kl 18.30 - 19.20.

SAKSLISTE:
1. Åpning ved leder.
Leder Ellen Ledaal Gjertsen ønsket velkommen til møtet.
2. Valg av ordstyrer og sekretær.
Ellen Ledaal Gjertsen ble valgt til ordstyrer; Tone Fossgard
ble valgt til sekretær.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling / annonsering i Agderposten 7. og 17.februar; i
Arendals Tidende 09. og 19.februar.
Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet.
4. Årsberetning 2017 v/sekretæren.
Årsberetningen ble opplest av Tone Fossgard. Det ble
kommentert at historielagets deltakelse på lokalhistorisk dag
1.april ble nevnt to ganger, men årsmøtet godkjente
beretningen.
5. Regnskap 2017 v/kassereren.
Regnskap ble lagt fram av Bjørn Drivdal. Kommentar om
deler av innestående beløp kunne stå på konto med høyere
rente. Revisjonsberetningen ble lest opp og regnskapet
godkjent.

6. Budsjett 2018 og kontingent 2018 v/kassereren.
Budsjettet ble lagt fram av Bjørn Drivdal. Det ble godkjent
av årsmøtet.
Det ble også vedtatt at kontingenten for 2018 forblir
uendret.
7. Valg.
Nestleder Jakob Bakken og varamedlem Knut Flovik
Thoresen stilte ikke til gjenvalg.
Følgende var på valg:
Dag Magne Johannessen, styremedlem.
Eirik Mykland, styremedlem (ny).
Christian Pedersen, varamedlem.
Jens Barland, varamedlem (ny).
Per Knudsen, revisor.
De nye styre-og varamedlemmene ble behørig presentert av
valgkomiteens representant, Lise Engesæth, og alle ble valgt
med akklamasjon.
Det ble for øvrig pekt på skjevheten i systemet – 4 var på
valg i 2018, 6 vil være på valg i 2019. Styret bes merke
seg dette og endre rutinene neste år.
Etter valget ser styret slik ut:
Ellen Ledaal Gjertsen, leder

(ikke på valg)

Bjørn Drivdal, styremedlem

(ikke på valg)

Asbjørn Ribe, styremedlem

(ikke på valg)

Jan Lillevik, styremedlem

(ikke på valg)

Dag Magne Johannessen, styremedlem

(valgt for 2 år)

Eirik Mykland, styremedlem

(valgt for 2 år)

Tone Fossgard, styremedlem

(ikke på valg)

Hilde Austarheim, varamedlem

(ikke på valg)

Christian Pedersen, varamedlem

(valgt for 2 år)

Jens Barland, varamedlem

(valgt for 2 år)

Per Knudsen, revisor

(valgt for 2 år)

Styrets forslag til valgnemnd for 1 år ble enstemming
vedtatt:
Sissel Hasleholm,
Lise Engesæth,
Jan A. Ommundsen.

8. Program og planer framover.
Leder Ellen Ledaal Gjertsen orienterte om lagets program
for våren 2018:
Sjømannsskoler i Arendal v/Aksel Ongre (21.03); Håkon
Haugland som skriver bind 2 av Arendal by-og region
historie kåserer (18.04); Fredsarrangement (08.05) i
Arendal og på Hisøy, og byvandring i Birkenlundområdet
(23.05).
Styret skal planlegge nytt program for høsten 2018 og
våren 2019, og det kom enkelte forslag fra årsmøtet:
- Strømsbuveiens historie,
- Slektshistorie,
- Kolbjørns betydning for Arendal,
- 1.verdenskrig (slutter 11.11.1918).
9. Avslutning av årsmøtet.

Leder Ellen Ledaal Gjertsen takket vår dyktige nestleder
Jakob Bakken for hans mangeårige innsats for Arendal
historielag med vakre blomster. Det fikk også Grethe
Johannessen som gleder alle som kommer på møtene med sin
eminente kringle.
Det ble servert kaffe og kringle før kveldens foredrag, som
var ved tidl.kommune-og smittevernlege Harald Reiso.
Kveldens tema var spanskesyken (1918), og det var ca 40
tilhørere til stede. Det var en usedvanlig aktiv forsamling
som bidro med kommentarer og spørsmål.

Arendal 25.02.2018.

Tone Fossgard, sekretær

