Årsmøte 17. mars 2016 kl. 19.00 på Soltun
Sak 1. Innkalling godkjent.
Sak 2. Sakliste godkjent.
Sak 3. Trond Bråten ble valgt til møteleder.
Sak 4. Anne Karin Eid ble valgt til referent.
Sak 5. Jon Amrud og Anette Hougsrud ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 6. Årsmelding godkjent.
Sak 7. Historielaget betaler hvert år kr. 3.000 i driftstilskudd til Bagnsmoen, da historielaget
er ett av 4 lag som har ansvaret for drift og vedlikehold. Dette framkommer som kontingent i
regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
Sak 8. Historielaget har betydelig midler, og overskudd hvert år. Årsmøtet gir styret fullmakt
til å fordele midler etter søknad. Det settes ingen bestemt beløp til fordeling, men øvre
grense er 50 000. Saken godkjennes iht saksliste.
Sak 9. Kontingenten økes til kr 100 for enkeltmedlemmer og kr 150 for familier.
Sak 10. Valg. Styret for 2016:
Styreleder: Trond Bråten
gjenvalg
Styremedlem: Kjellaug Kjensrud
gjenvalg
Styremedlem: Halstein Heiene
ikke på valg
Styremedlem: Anne Karin Eid
ikke på valg
Styremedlem: Solveig Ottosen
ikke på valg
Varamedlem: Sigrid Haugen
gjenvalg
Revisor: Arild Haglund
gjenvalg
Valgkomite: Erland Strømmen
ny (leder)
Arne Erik Fønhus
Arvid Berg
Sak 11. Det er ingen innkomne saker
Sak 12. Vi får sannsynligvis spørsmål om å arrangere/være behjelpelig med messe på
Ulekyrkjetomta. Vegvesenet nekter skilting ved Ulekyrkja. Tron foreslår å sette opp ei
informasjontavle ved vegen.

De 33 frammøtte koser seg med kaffe og kringle. Trond foreslår å sende en blomst til Solveig
Ottosen, som ikke kunne møte pga sykdom. Kjellaug ordner det.
Anette Hougsrud overleverer materialet fra stadnamngruppa, og ønsker at det oppbevares
på Bagnsmoen. Stadnamngruppa har nå avsluttet sitt arbeid.
Arne Erik Fønhus kåserer om Mikkjel Fønhus, og er som alltid svært interessant, informativ
og engasjerende. Trond overrekker en Twistpose som takk.
Som avslutning reiser alle seg og synger Fager kveldsol smiler.
Møtet avsluttes 21.30.

…………………………
Jon Amrud

………………………………
Anette Hougsrud

