Årsmøteprotokoll.
Årsmøte på Soltun, Garthus 19. mars 2015 kl. 1900.
Sak 1/15. Godkjenning av innkalling. Annonse i ”Valdres” og bekjentgjøring på nett.
Godkjent.
Sak 2/15. Godkjenning av sakliste.
Ingen kommentarer. Godkjent.
Sak 3/15. Valg av møteleder: Formann, Trond Bråten, valgt.
Sak 4/15. Valg av referent: Sekretær, Solveig Ottosen, valgt.
Sak 5/15. Valg av to til å underskrive protokollen: Marit Garthus og Herman Leite ble valgt.
Sak 6/15. Årsmelding: Trond redegjorde for årsmeldinga. Den ble godkjent med tilføyelse av
to punkter:
1. Det kommunale tilskuddet dekker nesten kostnader til vedlikehold, bl.a. klipping av
gras på Ulekyrkjetomta. Det er Herman Leite som tar seg av dette.
2. Trond Bråten overrakte helsing fra laget til kulturprisvinner 2014 som var Eldor
Bråthen. Utdelinga var i Hedalen 21. nov.
Sak 7/15. Regnskap: Regnskapet ble redegjort av Eldor Bråten, som kunne berette om
kontantbeholdning, foreløpig innkomne penger ved salg av ”Sagn og Soge” og andre hefter
og boksalg er kr. 43.513,- På bankkontoer er pr. 31.12.2014 kr. 285.309,Regnskapet godkjent med en tilføyelse: (Regnskap revidert av Martin Bakke)
1. Feil dato på regnskapsoversikten til årsmøtet. Det skal være 07.03.15.
Sak 9/15. Valg: Styremedlemmer og valgkomité
På valg i styret: Solveig Ottosen, Anne Karin Eid, Arvid Berg og Trond Bråten som leder.
Mikael Øvergaard går ut som medlem i valgkomiteen.
Martin Bakke frasa seg gjenvalg som revisor.
Det nye styret 2015:
Leder: Trond Bråten. Styremedlem: Kjellaug Kjensrud. Styremedlem: Solveig Ottosen.
Styremedlem: Anne Karin Eid. Varamedlem: Sigrid Haugen.
Styret konstituerer seg selv.
Revisor: Arild Haglund. (ny)
Valgkomité: Bjørn Gjerdalen, formann, Arne Erik Fønhus og Arvid Berg. (ny)
Sak 8/15. Medlemskontingent: Styrets forslag om uendret kontingent ble vedtatt. Kr. 50,- for
enkeltmedl. og kr. 80,- for familiemedl.
Sak 10/15. Innkomne saker: Solveig Ottosen fikk tildelt æresmedlemskap i historielaget, og
undertegnede ble veldig, veldig gledelig overrasket. En stor takk til alle i laget!
Eldor Bråthen fikk også en blomst for lang og tro tjeneste inntil videre. Han er med i
redaksjonskomiteen nå. Gunvor og Arvid Berg fikk også blomst og takk.

Dagny Dalen orienterte om ”Den kulturelle spaserstokken” og datoer for forskjellige
sammenkomster i dette forumet.
Andre orienteringer: Årsmøte i Valdres Historielag i Vang 13. juni og årboka, med 50 års
markering for historielaga i Valdres.
Anette Hougsrud orienterte om stednavninnsamlingen som en del flittige damer fra
Begnadalen har tatt opp igjen, etter at dette prosjektet lå nede i mange år. Dette prosjektet ble
drevet i kommunal regi fra 1984 og framover på 80-tallet, men stanset opp til Anette og en del
jenter med henne tok det opp igjen. Det er samla inn ca. 7.000 navn, innlagt på 146 kartblad.
De regner seg nå som ferdige med innsamlingen, men det gjenstår å få lagt det inn på
”økonomisk kartverk”.
Til slutt deklamerte Trond ”Aksión på Tande” av Olav Aukrust.
Protokollen underskrevet av: Herman Leite (sign.) Marit Garthus (sign.)

Konstituering
Etter konstituerende møte den 28. mai 2015, ble styrets sammensetning som følger:
Leder: Trond Bråten. (Valgt til 2016)
Sekretær: Solveig Ottosen. (Valgt til 2017)
Kasserer: Halstein Heiene. (Valgt til 2017)
Nestleder: Kjellaug Kjensrud. (Valgt til 2016)
Styremedlem: Anne Karin Eid. (Valgt til 2017)
Varamedlem: Sigrid Haugen. (Valgt av årsmøtet til 2016)

