
 

Referat fra årsmøte i Notodden Historielag 26. februar 2013 kl. 18.00 

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 Hildegunn Idland valgt til møteleder. Ragnhild 

Kaste Kaasa ble valgt til referent. Til å underskrive protokollen ble Kjell Lia og Arne Karlsen valgt. 

Saker til behandling:  

1) Årsmelding: Nestleder og sekretær Ole Arvid Vassbotten har skrevet årsmeldinga for 2012 og  

Ragnhild Kaste Kaasa leste denne opp. Den ble godkjent med noen små endringer. Det ble 

kommentert at årsmeldinga viser at historielaget er inne i en positiv periode, der det 

arbeides på flere fronter. 

 

2) Regnskap: Påtroppende kasserer Hildegunn Idland gikk gjennom regnskapet for 2012. 

Regnskapet ble godkjent uten merknader. Kasserer i perioden har vært Anne Lia Jenshagen, 

og Ingebjørg Sperre har ført regnskapet. 

 

3) Budsjett: Hildegunn la fram budsjettet for 2013. Dette gikk gjennom uten merknader, men 

det var spørsmål fra årsmøtet om ikke posten til husmannsplassgruppa kunne økes. Det ble 

bestemt at denne kunne økes ved behov. 

 

4) Innkomne forslag: Det har ikke kommet noen forslag til årsmøtet.  

 

5) Valg: Bjørg Flåterud gikk gjennom valgkomiteens forslag:  Alle forslag gikk gjennom uten 

innsigelser. Det nye styret blir slik:  

Leder: Asbjørn Moen (1 år) 

Nestleder: Ole Arvid Vassbotten (2 år) 

Styremedlem: Ragnhild Kaste Kaasa (2 år) 

Styremedlem: Arne Karlsen (ikke på valg) 

Styremedlem: Hildegunn Idland (ikke på valg) 

Vara styremedlem: Ingebjørg Øya(1 år) 

Vara styremedlem: Kjell Lia (1 år) 

Andre valg:  

Revisorer: Torbjørn Landsverk (ikke på valg) og Gunvor Prestårhus (2 år) 

Huskomite: Gullik Lappebakke (1 år) og Kjell Lia (2 år) 

Årsskriftkomite: Ingebjørg Sperre (1 år), Trond Aasland (1 år), Trygve Nes (1år), Anne 

Haugen Wagn (1 år) og Christian Mauno (1 år) 

Årsskriftkomiteen konstituerer seg selv med redaktør. 

Kjøkkenkomite: Karin Mork (ikke på valg) og Bjørg Vaa (1 år) 

Valgkomite: Bjørg Flåterud (ikke på valg), Gullik Lappebakke (ikke på valg) og Anlaug 

Langseth (2 år). Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder. 



 

Asbjørn takket for tilliten han ble vist ved å bli gjenvalgt som leder. Dessuten takket han Anne for 

innsatsen som kasserer, og Ingebjørg Sperre spesielt, for alt hun har gjort for laget i en årrekke. 

Ingebjørg vil bli overrakt blomster senere av Asbjørn for sin innsats. 

Årsmøtet ble hevet ca. 18.55. 

Referent: Ragnhild Kaste Kaasa 

 

 

Protokollen godkjennes:  

 

____________________________________  ____________________________________ 

 

 

 


