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Referat fra årsmøte i Notodden Historielag 1. mars 2022 kl. 18.00 

Det var 22 frammøtte på årsmøtet, som ble holdt på Speiderheimen.  

Leder Ole Arvid Vassbotten ønsket velkommen til årsmøtet. Første sak gjaldt godkjenning av 

innkalling og saksliste. Disse ble godkjent uten merknader. Deretter ble Asbjørn Moen valgt til 

møteleder. Ragnhild Kaste Kaasa ble valgt til referent. Til å underskrive protokollen ble Willy Lien og 

Ingebjørg Øya valgt. 

Saker til behandling:  

1) Årsmelding: Leder Ole Arvid Vassbotten og sekretær Ragnhild Kaste Kaasa har skrevet 

årsmeldinga, og Ragnhild Kaste Kaasa leste denne opp. Den ble godkjent med noen små 

endringer. 

 

2) Regnskap: Kasserer Ann-Marri Kittilsen gikk gjennom regnskapet for 2021. Regnskapet ble 

godkjent uten merknader. Hun gjorde oppmerksom på at momsrefusjonen som vi får fordi vi 

er medlemmer av Landslaget for lokalhistorie var 100% for 2021, pga. koronasituasjonen. 

 

3) Budsjett: Ann-Marri Kittilsen la fram budsjettet for 2022. Hun gjorde oppmerksom på at 

momsrefusjonen vil gå tilbake til 50% for 2022, slik det var før koronapandemien. Budsjettet 

gikk gjennom uten merknader.  

 

4) Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag. 

 

5) Valg: John Einar Oterholt fra valgkomiteen leste opp forslagene til nytt styre og følgende ble 

valgt:   

 

Leder:   John Einar Oterholt (ny) (1 år) 

Sekretær:  Ole Arvid Vassbotten (1 år) 

Kasserer:  Ann-Marri Kittilsen (1 år) 

Styremedlem:  Kjell Lia (Ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem:  Willy Lien (2 år)  

Vara styremedlem: Asbjørn Moen (1 år)  

Vara styremedlem: Ingebjørg Øya (1 år) 

Revisorer: Astrid B. Granlund (1 år) 

Gunvor Prestårhus (Ikke på valg, 1 år igjen) 

Kjøkkengruppe: Ingebjørg Øya (2 år) 

Anlaug Hagen (2 år) 
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Huskomité: Kjell Lia (ikke på valg, 1 år igjen) 

Willy Lien (2 år) 

Årsskriftkomité:  Knut Jordheim (redaktør) 

   Trond Aasland 

   Ole Arvid Vassbotten 

   Annette Hagen 

   Olav Nisi 

John Einar Oterholt (ny) 

Alle medlemmer av årsskriftkomitéen er valgt for 1 år 

Før årsmøtet gikk til valg av ny årsskriftkomité, var det en diskusjon som gjaldt antall 

medlemmer i komitéen. Notodden Historielags lover sier at den skal ha 4 medlemmer. Det 

var Knut Jordheims sterke ønske å ha med Olav Nisi fra Gransherad, og i tillegg hadde 

valgkomitéen 5 forslag til medlemmer. Følgende forslag fra Ragnhild Kaste Kaasa fikk 

årsmøtets tilslutning: Årsmøtet gir anledning til å utvide antallet med 2 for dette året.  

Valgkomite: Ingen forslag til valgkomité ble fremsatt, da ingen hadde sagt 

seg villige til å sitte i valgkomitéen.  

    

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge valgkomité seinere.  

John Einar Oterholt takket for tilliten han ble vist ved å bli valgt som leder.  

Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa fikk blomster som takk for innsatsen i styret gjennom 

mange år.  

Det ble servert pizza og Knut Jordheim og Olav Smedsrud fortalte om arbeidet med flytting og 

renovering av Skoland-stabburet. Olav fortalte med sterk innlevelse om symbolikken i bestefarens, 

Olav Fyrileiv, sine utskjæringer på stabburet. Motivene er hentet fra norrøn mytologi. Arne Dahl 

forklarte kort hvordan det hele ble finansiert. Notodden Historielag valgte å støtte arbeidet med kr. 

10 000,- i 2021.   

 

Referent: Ragnhild Kaste Kaasa (Sign.) 

 

 

 

Protokollen godkjennes:  

 

____________________________________  ____________________________________ 

Ingebjørg Øya      Willy Lien 


