Årsmøteprotokoll for Agder Historielag 28. april 2018
Sted: Revnes Hotell i Bygland kl. 09:00 - 15.30.
Tilstede: 48 delegater fra lokallag i Vest- og Aust-Agder, i alt 65 deltakere.
Kl. 09:00: Registrering, historielaga sette fram bøker og skrifter for salg, kaffe og myldring.
Kl. 10.30:

Velkomst ved leder Knut Engelskjøn.
Presentasjon fra Landslaget ved generalsekretær Tor Anders Bekken
Martinsen. Han informerte om prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» som
lokallagene kan søke om tilskudd til.
Deretter fulgte det en presentasjon om nytt formidlingsbygg til Vest-Agder
Museet ved direktør John Olsen.

Kl. 11.30:

Vidar Frøysnes framførte slåtter og stev fra Setesdal.

Kl. 12.00:

Lokallag fra Høvåg og Søgne om sitt arbeid og aktiviteter.

Kl. 12:30:

Lunsj og kaffe

Kl. 13:30:

Ivar Haugen orienterte om Agder Historielags årlige tur som i 2018 går til
Telemark og Vestfold.

Kl. 13:45:

Årsmøteforhandlinger.

Sakliste:
1. Valg av møteleder og sekretær.
Sigurd Ledaal ble valgt som møteleder og Kim Bredesen ble valgt som sekretær.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
3. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
Einar Bjørn Vigerstøl og Anne Marie Ågedal ble valgt til å skrive under protokollen.
4. Årsmelding og strategiplan for Agder Historielag
Årsmelding og strategiplan ble godkjent.
5. Regnskap for Agder Historielag i 2017
Regnskapet ble godkjent, under forutsetning at det blir godkjent av revisor.
6. Budsjett for 2018
Budsjettet ble godkjent.
7. Vedtektsendringer
Birgit Attestog og Arna Berg gjekk igjennom vedtektsendringene. Det ble presisert at
medlemmene i valgnemnda skal ha funksjonstid på 2 år og velges slik at halvparten er
på valg hvert år, på samme måte som styret. Denne presiseringen ble godkjent av
årsmøtet.

Til § 7 hadde styret to forslag for valg av varamedlemmer til styret, forslag 1 og 2.
Forslag 1 innebar at dagens ordning med åtte styremedlemmer med personlige
varamedlemmer skulle fortsette.
Forslag 2 medførte at at styret skulle ha åtte styremedlemmer og tre varamedlemmer i
rekkefølge.
Til § 5 kom Setesdal sogelag ved Vidar Toreid med forslag at styremedlemmene i
Agder Historielag skulle ha tale og forslagsrett, men ikkje stemmerett på årsmøtet.
I avstemningen ble det stemt over hver paragraf.
Forslaget til § 5 fra Setesdal Sogelag Vidar Toreid falt med 5 stemmer.
Forslag 1 til § 7 fikk 34 stemmer.
Forslag 2 til § 7 fikk 14 stemmer.
Etter ny avstemning på § 7 fikk forslag 1 47 stemmer.
Alle de andre paragrafene i vedtektene ble enstemmig vedtatt.
Marnardal Historielag ved Bjørg Manflå oppfordret at det ved valg av styre og
valgnemnd må tas hensyn til kjønn og alderssammensetning. Noe som årsmøtet var
enige i.
8. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
9. Valg av styre
Valgnemnda, Ellen Ledaal Gjertsen, Signe Rysstad, Terje Sandkjær og Torger Kvåle,
la fram forslag til styresammensetning. Det kom ikke fram noe alternativt forslag.
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.
Styret 2018 – 2019
Arna Berg (Åseral Sogelag) – ikke på valg, 1 år igjen
Vara: Helge Wiig (Holum Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Birgit Attestog (Setesdal Sogelag) – ikke på valg, 1 år igjen
Vara: John Seldal (Øyestad Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Eilert Skjævestad (Tromøy Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Vara: Gunnar Thorstensen (Tromøy Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Helge Røed (Gjerstad Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Anne Marie Ågedal (Audnedal Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen
Morten Aslaksen (Vennesla Historielag) – gjenvalgt for 2 år.
Vara: Osmund Valand Eikeland (Mandal Historielag) – gjenvalgt for 2 år.

Kurt Sandman (Selskapet for Grimstad bys vel) – gjenvalgt for 2 år.
Vara: Lars Petter Østeby (Høvåg museums- og Historielag) – gjenvalgt for 2 år.
Anne Tone Aanby (Åmli Historielag) – valgt som nytt styremedlem for 2 år.
Vara: Torstein Andersen (Søndeled og Risør Historielag) – valgt som ny varamedlem
for 2 år.
Hans Christian Lund (Kvinesdal Historielag) –valgt som nytt styremedlem for 2 år.
Vara: Ragnhild Høydal, Kvinesdal Historielag – gjenvalgt for 2 år.
Leder: Arna Berg ble valgt for 1 år.
Nestleder: Birgit Attestog ble valgt for 1 år.
10.Valg av valgkomité
Styret la fram forslag til valgnemnd. Det kom ikke fram noe alternativt forslag.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Valgkomité 2018 – 2019
Ellen Ledaal Gjertsen (Arendal Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen.
Signe Rysstad (Vennesla Historielag) – ikke på valg, 1 år igjen.
Terje Sandkjær (Landvik Historielag) – gjenvalgt for 2 år.
Arne Lervik, (Austad Historielag, Lyngdal) – valgt som nytt medlem, 2 år igjen.
Avtroppende styreleder Knut Engelskjøn ble takket for sin innsats som leder av Agder
Historielag og fikk overrakt bok og blomster. Avtroppende styremedlem Johannes Risnes ble
takket for sin mangeårige innsats som styremedlem og fikk overrakt bok og blomster.
Torger Kvåle fikk blomster og takk for arbeidet i valgkomiteen.

Signert av:
Einar Bjørn Vigerstøl

Anne Marie Ågedal

