Industrigt. 6A 3674 Notodden
Org.nr. 996 962 334

Referat fra årsmøte i Notodden Historielag 25. februar 2014 kl. 18.00
Det var 12 frammøtte på årsmøtet.
Leder Asbjørn Moen ønsket velkommen til årsmøtet. Første sak gjaldt godkjenning av innkalling.
Denne ble godkjent uten merknader. Deretter ble Hildegunn Idland valgt til møteleder. Ragnhild
Kaste Kaasa ble valgt til referent. Til å underskrive protokollen ble Kjell Lia og Marit Werge valgt.
Saker til behandling:
1) Årsmelding: Nestleder og sekretær Ole Arvid Vassbotten har skrevet årsmeldinga for 2013 og
Ragnhild Kaste Kaasa leste denne opp. Den ble godkjent med noen små endringer.
2) Regnskap: Kasserer Hildegunn Idland gikk gjennom regnskapet for 2013. Regnskapet ble
godkjent uten merknader.
3) Budsjett: Hildegunn la fram budsjettet for 2014. Dette gikk gjennom uten merknader.
4) Innkomne forslag: Styret foreslo å øke kontingenten til hhv 200,- for vanlig medlem og 225,for medlem og husstandsmedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5) Valg: Anlaug Langseth gikk gjennom valgkomiteens forslag: Alle forslag gikk gjennom uten
innsigelser.
Det nye styret blir slik:
Leder: Asbjørn Moen (1 år)
Nestleder: Ole Arvid Vassbotten (ikke på valg)
Styremedlem: Ragnhild Kaste Kaasa (ikke på valg)
Styremedlem: Arne Karlsen (2 år)
Styremedlem: Hildegunn Idland (2 år)
Vara styremedlem: Ingebjørg Øya(1 år)
Vara styremedlem: Kjell Lia (1 år)
Andre valg:
Revisorer: Torbjørn Landsverk (2 år) og Gunvor Prestårhus ((ikke på valg)
Huskomite: Gullik Lappebakke (2 år) og Kjell Lia (ikke på valg)
Årsskriftkomite: Maj-Lis Stordal (1 år), Trond Aasland (1 år), Trygve Nes (1år), Kari
Lindem Lagesen (1 år) og Christian Mauno (1 år)
Årsskriftkomiteen konstituerer seg selv med redaktør.
Kjøkkenkomite: Karin Mork (1 år) og Bjørg Vaa (1 år)
Valgkomite: Marit Werge (2 år), Gullik Lappebakke (2 år) og Anlaug Langseth (ikke på
valg). Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder.
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Asbjørn takket for tilliten han ble vist ved å bli gjenvalgt som leder.
Etter at de vanlige årsmøtesakene var unnagjort ble det servert marsipankake og kaffe. Ragnhild og
Ole Arvid viste noen av de gamle bildene som er skanna i den seinere tid, noe som viste seg som et
populært innslag.
Asbjørn fortalte til slutt at styret hadde mottatt forslag om å utnevne Ingebjørg Sperre til
æresmedlem. Hun var ikke tilstede, men ble overrakt et diplom og et tresnitt av Tor Arne Moen
hjemme etter møtet.
Referent: Ragnhild Kaste Kaasa

Protokollen godkjennes:

____________________________________
Marit Werge

____________________________________
Kjell Lia

Signaturrettighet:

____________________________________
Asbjørn Moen (leder)

_____________________________________
Hildegunn Idland (kasserer)

