PROTOKOLL
FRA ÅRSMØTET I ARENDAL HISTORIELAG
Tirsdag 19.februar 2019.

Sted : Arendal gamle rådhus – Jurysalen.
Tid

: Kl 18.30 – 19.15

SAKSLISTE:
1. ÅPNING ved leder.
Leder Ellen Ledaal Gjertsen ønsket velkommen til møtet.
2. VALG av ordstyrer og sekretær.
Eirik Mykland ble valgt til ordstyrer; Tone Fossgard ble valgt til
sekretær.
3. GODKJENNING av innkalling og saksliste.
Innkalling / annonsering i Agderposten / Arendals Tidende 29.01 og
16.02, på hjemmesiden og på Facebook.
Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet.
4. ÅRSBERETNING 2018 v/ leder.
Årsberetningen ble lest av leder Ellen Ledaal Gjertsen. Den ble
godkjent av årsmøtet.
5. REGNSKAP 2018.
I kassererens fravær ble regnskapet lagt fram av Dag Magne
Johannessen. Revisjonsberetningen ble lest opp og regnskapet ble
godkjent.
6. BUDSJETT 2019 og KONTINGENT 2019.
Budsjettet ble lagt fram av Dag Magne Johannessen. Det ble godkjent
av årsmøtet.
Styret la fram forslag om å heve årskontingenten med kr 50.- (kr
200.- for enkeltmedlemmer / kr 250.- for familie). Inngangspenger
på møtene er fortsatt kr 50.- for medlemmer, men heves til kr 80.for ikke-medlemmer. Årsmøtet godkjente økning av kontingenten.

7. VALG.
Sissel Hasleholm presenterte valgnemndas innstilling til nytt styre i
Arendal historielag.
FØLGENDE VAR PÅ VALG:
Ellen Ledaal Gjertsen, leder.
Asbjørn Ribe, styremedlem.
Bjørn Drivdal, styremedlem.
Tone Fossgard, styremedlem.
Jan Lillevik, styremedlem.
Hilde Austarheim, varamedlem.
Etter valget ser styret slik ut:
Ellen Ledaal Gjertsen, leder

(valgt for 2 år)

Asbjørn Ribe, styremedlem

(valgt for 2 år)

Bjørn Drivdal, styremedlem

(valgt for 2 år)

Tone Fossgard, styremedlem

(valgt for 2 år)

Dag Magne Johannessen (styremedlem)

(ikke på valg)

Jan Lillevik, styremedlem

(valgt for 1 år)

Eirik Mykland, styremedlem

(ikke på valg)

Hilde Austarheim, varamedlem

(valgt for 2 år)

Christian Pedersen, varamedlem

(ikke på valg)

Jens Barland, varamedlem

(ikke på valg)

Per Knudsen, revisor

(ikke på valg)

Styrets forslag til valgnemnd ble godkjent:
Sissel Hasleholm, Lise Engesæth og Jan Ommundsen.

8. Program og planer framover.
Leder Ellen Ledaal Gjertsen orienterte om historielagets program og
planer for 2019.
-

Det etterspurte SKRIVEKURSet arrangeres på Kuben i løpet av
våren. Tanken er at interesserte kan danne arbeidsgrupper som

deltar aktivt i laget innenfor et tema (artikler, foto).Arendal
historielag ønsker alle bidrag velkommen!
-

Arendal historielag har etter hvert en boksamling som det bør
lages en oversikt over.

-

I de tusen hjem finnes det gamle papirer og bilder som kan ha
verdi for ettertiden.

-

Risørs historie v/ Victor Normann.

-

Teknisk historie fra Arendal (lyspærefabrikk, komfyrfabrikker).

-

Hoves historie v/Alf Martin Sandberg.

9. AVSLUTNING av møtet.
Leder Ellen Ledaal Gjertsen takket Grethe Johannessen som trofast
sørger for det MATerielle innslaget på møtene med sin eminente
kringle.
Det ble en hyggelig kaffepause før kveldens foredragsholder,
Marianne Løge, fortalte om Comediehuset i Arendal. Hun fenget sine
tilhørere med både fakta og morsomme anekdoter fra husets
storhetstid.

Arendal 24.februar 2019.
Tone Fossgard, sekretær.

