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

Referat fra årsmøte i Notodden Historielag 28. februar 2012 kl. 18.00
Det var 13 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. Styret peker ut to til å underskrive
protokollen på første styremøte.
Saker til behandling:
1) Årsmelding: Nestleder og sekretær Ole Arvid Vassbotten leste opp årsmeldinga for
2011, den ble godkjent uten merknader.
2) Regnskap: Kasserer Anne Lia Jenshagen gikk gjennom regnskapet. Det var noen få
spørsmål, disse gikk på føring av regnskapet når det gjaldt enkelte ting som f.eks.
boka om husmannsplasser, strøm, og om det ikke ville være lurt å overføre penger
fra brukskontoen til sparekontoen. Anne svarte på disse spørsmålene. Regnskapet
ble godkjent uten merknader.
3) Budsjett: Anne la fram budsjettet for 2012. Dette gikk gjennom uten merknader,
etter litt diskusjon rundt enkeltposter som bl.a. gjaldt huset i Grønnbyen.
4) Innkomne forslag: Det har kommet inn et forslag, fra styret: «Fjerne punkt 8 i
vedtektene, som sier at Notodden Historielag skal stå tilsluttet Landslaget for
Lokalhistorie.» Forslaget gikk enstemmig gjennom. Forslaget kom opp med bakgrunn
i at det er ganske dyrt å stå tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie. Man vil gjerne ha
muligheten til å kunne si opp medlemskapet, hvis det er ønskelig.
5) Valg: Alle valgkomiteens forslag gikk gjennom uten innsigelser. Det nye styret blir slik:
Leder: Asbjørn Moen (1 år)
Nestleder: Ole Arvid Vassbotten (ikke på valg)
Styremedlem: Anne Lia Jenshagen (ikke på valg)
Styremedlem: Arne Karlsen (2 år)
Styremedlem: Hildegunn Idland (2 år)
Vara styremedlem: Ragnhild Kaste Kaasa (1 år)
Vara styremedlem: Kjell Lia (1 år)
Andre valg:
Revisorer: Torbjørn Landsverk (2 år) og Gunvor Prestårhus (ikke på valg)
Huskomite: Gullik Lappebakke (ikke på valg) og Asbjørn Moen (ikke på valg)
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Årsskriftkomite: Ingebjørg Sperre (redaktør) (1 år), Trond Aasland (1 år),
Trygve Nes (1år), Anne Haugen Wagn (1 år) og Christian Mauno (1 år)
Kjøkkenkomite: Karin Mork (2 år) og Astrid B. Granlund (1 år)
Valgkomite: Bjørg Flåterud (2 år), Gullik Lappebakke (2 år) og Anlaug Langseth
(1 år)
Anne og Karin hadde smurt deilige rundstykker, og det ble servert eplekake med is! Takk til
dem. Asbjørn takket for tilliten han ble vist ved å bli gjenvalgt som leder. Dessuten takket
Asbjørn Gullik og Arne for arbeid som er gjort med huset i året som har gått!
Årsmøtet ble hevet ca. 19.45.
Referent: Ragnhild Kaste Kaasa

Protokollen godkjennes:
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