Industrigt. 6A 3674 Notodden
Org.nr. 966 962 334

Referat fra årsmøte i Notodden Historielag 28. februar 2017
Det var 16 frammøtte på årsmøtet.
Leder Asbjørn Moen ønsket velkommen til årsmøtet. Første sak gjaldt godkjenning av innkalling.
Denne ble godkjent uten merknader. Deretter ble Ragnhild Kaste Kaasa valgt til møteleder. Ole Arvid
Vassbotten ble valgt til referent. Til å underskrive protokollen ble Ingebjørg Øya og Karin Mork valgt.
Saker til behandling:
1) Årsmelding: Nestleder og sekretær Ole Arvid Vassbotten har skrevet årsmeldinga for 2016 og
Ragnhild Kaste Kaasa leste denne opp. Den ble godkjent, men det skulle føyes inn tre
arrangement historielaget hadde samarbeida med Kilden om.
2) Regnskap: Kasserer Hildegunn Idland gikk gjennom regnskapet for 2016. Regnskapet ble
godkjent uten merknader.
3) Budsjett: Hildegunn la fram budsjettet for 2016. Dette gikk gjennom uten merknader.
4) Innkomne forslag: Det har ikke kommet noen forslag til årsmøtet.
5) Valg: Valgkomiteen leste opp forslagene til nytt styre og følgende ble valgt:

Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara styremedlem:
Vara styremedlem:

Ole Arvid Vassbotten (1 år)
Ragnhild Kaste Kaasa (2 år)
Ann-Marri Kittilsen (2 år)
Arne Karlsen (Ikke på valg 1 år igjen)
Kjell Lia (2 år)
Ingebjørg Øya (1 år)
Wegard Golebiowski (1 år)

Revisorer:

Torbjørn Landsverk (Ikke på valg 1 år igjen)
Gunvor Prestårhus (2 år)

Huskomite:

Willy Lien (Ikke på valg 1 år igjen)
Kjell Lia (2 år)
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Årsskriftkomite:

Trond Aasland (1 år)
Trygve Nes (1år)
Maj-Lis Stordal (1 år)
Knut Jordheim (1 år)
Ove Eriksen (1 år)
Årsskriftkomiteen konstituerer seg selv med redaktør.

Kjøkkenkomite:

Karin Mork (2 år)
Willy Lien (Ikke på valg 1 år igjen)

Valgkomite:

Jon Einar Oterholt (2 år)
Willy Lien (Ikke på valg 1 år igjen)
Anlaug Langseth (Ikke på valg 1 år igjen)
Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder.

Asbjørn som mangeårig leder takka for seg og ønska den nye lederen sammen med det nye styret
lykke til videre. Ole Arvid takka for tilliten og takka også Asbjørn og Hildegunn for den flotte jobben
som de har gjort i en årrekke for laget.
Etter årsmøtet tok Asbjørn ordet og holdt en tale for Inger Johanne Bakka som på møtet ble utnevnt
som æresmedlem i Notodden Historielag for sitt mangeårige arbeid for laget. Spesielt framheva han
den flotte jobben hun har gjort som en av forfatterne av husmannspassbøkene og ikke minst som
primus motor for historielagets største arrangement «Vandring i Murukleivens fotspor» som jo ble
en kjempesuksess for laget. Ellers ble alle turer ho har vært med på og styrevervene ho har hatt
nevnt.
I tillegg til utnevnelsen som æresmedlem fikk hun diplom og et flott tresnitt av Haakensveen.

Årsmøtet ble hevet ca. 19.30
Referent: Ole Arvid Vassbotten sign. ________________________________

Protokollen godkjennes:
____________________________________
Ingebjørg Øya

____________________________________
Karin Mork

