Årsmøte 2007

GJERSTAD HISTORIELAG

www.gjh.no

Årsmøte blir avholdt i kantina på Gjerstadheimen søndag 18. mars 2007 kl. 17.00
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Godkjenning av innkalling
Valg av referent og møteleder
Valg av 2 personer til å underskrive
protokollen
Årsmeldinger
Regnskap

n
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n
n
n

Fastsettelse av kontingent for 2007
Vedtektsendringer
Valg
Kåseri av Jan Kløvstad og Mai-Brit Poulsen
om færøysk språk og kultur
Allsang
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Gjerstad Historielag - Årsmelding 2006
Årsmøtet for 2006 ble avholdt i kantina på Gjerstadheimen, og
som vanlig var det stort frammøte. Arne Espelund var årets
årsmøtetaler, hvor temaet var Ljåsmiing og ljåslått  ulike teknikker i tid og rom.

Medlemstallet pr. desember 2006 var 241, en økning på 16 siden
2005, og laget har dermed befestet sin stilling som en av de største foreningene i Gjerstad. Styret har ambisjoner om at medlemstallet skal øke også i 2007.

Styret i 2006 har vært:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer

Utgivelser
I august ble første bind av boka Stubbar og skroll lansert. Boka
baserer seg på artikler i Aust Agder Blad, forfattet av Torstein
Skaali og Olav Ulltveit-Moe. Redaktør var Rolf Philstrøm. Boka
har fått god mottakelse og styret retter en stor takk til de involverte, og en spesiell takk til Torstein Skaali som fremdeles leverer
3 artikler i uka til avisa!
Med bakgrunn i den store interessen disse artiklene har fått, og
ikke minst den historiske verdien disse representerer vil styret
arbeide for en årlig bokutgivelse.

Varamedlemmer

Helge Dalen
Kristen Flaten
Olav Vevstad
Kåre Dalane
Mari-Anne B. Rønningen
Odd Tore Flåta
Kari Marta Valle
Bjørg Fone
Wenche Valle
Ingrid Grunnsvoll
Anders Moe

I tillegg er det nedsatt følgende komiteer:
Arkivkomite
Leder
Medlemmer
Turkomite
Leder
Medlemmer
Bokkomite
Leder
Medlemmer

Arrangementkomite
Leder
Medlemmer

Valgkomite
Leder
Medlemmer

Anders Eikeland
Ida Brokeland
Wenche Valle
Mari-Anne B. Rønningen
Olav Brokeland
Astrid Haugen Gustavson
Kåre Dalane
Kristen Flaten
Aud Flaten
Olav Ulltveit-Moe
Helge Dalen
Nils Korshavn
Gjertrud Vestøl
Anna Brendalsmo
Ragnhild Flåta
Torstein Holte
Anders Eikeland
Ruth Gerd Hagane
Ragnhild Østerholt

Komiteen for kulturhistoria
Leder
Kari Borgen (valgt av Gjerstad
kommune)
Medlemmer
Kristen Flaten
Jens Jacob Aasbø
Andreas Vevstad (forfatter)
Gunnar Molden (rådgiver)
Styrets arbeid
Styret har hatt 7 styremøter hvor det har vært behandlet 45 saker.
Internett er stadig viktigere for lagets arbeid. På denne måten har vi
nå større muligheter enn noen gang til å gi våre medlemmer og
historieinteresserte informasjon om lagets arbeid og aktiviteter. Dette
er også en viktig distribusjonskanal for salg av hefter og bøker.
I løpet av året har heimesida blitt oppdatert og fornyet. Styret
retter en takk til Kai Høgbråt som er web-redaktør.
Det ble også i 2006 bevilget kr. 5.000 i støtte til bygdas 10. klassinger.
Bidraget gikk til Polen-turen i regi av Hvite Busser.
Under Brokelandsheiadagene 1. 3. september hadde vi egen
stand. Dette er en fin måte å profilere lagets arbeid på, samtidig som
vi får presentert våre mange bokutgivelser. I tillegg mye gild skroll!
Representanter for historielaget har deltatt på møte sammen med
de andre historielagene i øst-regionen. Her ble det diskutert muligheter for samarbeid innenfor forskjellige områder.
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Som tidligere år har også Før i tida  kommet ut i 2006. Heftet
kom ut i midten av november, noe som har bidratt til økt salg. Tilnærmet hele opplaget på 1000 eksemplarer er nå solgt. Heftet har
etter hvert blitt svært viktig for historielagets arbeid, da det bidrar
til en vesentlig del av lagets inntekter.
Medlemsbladet Nå for tida  har kommet i 2 nummer, hvorav
det ene ble trykket i farger og sendt til alle husstandene i bygda.
Hele 20 utsalgssteder fra Skien til Arendal distribuerer våre bøker
og hefter. Uten dette store distribusjonsnettet hadde det ikke
vært mulig å oppnå så store salgstall som vi nå har.
Komiteen for kulturhistoria er i gang med en bok om Egelands
Jernverk. Boka er planlagt ferdig innen jubileumsarrangementet
på Verket 12. august 2007. Forfatter er Andreas Vevstad.
Arrangement
Høstmøte
I november ble det arrangert høstmøte i kantina på Gjerstadheimen,
hvor ca. 80 personer var møtt fram. På møtet ble årets Før i tida 
lansert. NRK journalist Morten Harangen holdt et svært godt foredrag med tittelen Gjennom Norge med dampskip og karjol, mens
gruppa 4 ville stod for det musikalske innslaget.
Eldresenteret
Også i år har historielaget vært arrangør for et møte på Eldresenteret. Svein Brekka kåserte om kong Karl Johan, mens Kari
Marta Valle stod for bevertningen som var elgsuppe og søsterkake.
Turer
Tur i Byholtsmarka
I samarbeid med Gjerstad Menighetsråd arrangerte historielaget
en tur i området rundt fløterbua i Byholtsmarka. Turen ble avholdt i juni og var i tilknytning til friluftsgudstjenesten som ble
arrangert samme sted.
Digerdal
I august ble det arrangert tur til Digerdal, hvor det ble avduka en
minneplate på Skottegrava. Etter avdukinga gikk turen videre til
Vestiøygard, hvor også Stubbar og skroll ble lansert.
Einar Bjordam underholdt med sang og musikk.
Prosjekter
Egeland Verks 300 års jubileum
Egeland Verks privilegier og fulle rettigheter ble konfirmert ved
kong Fredrik den 4.s aller nådigste underskrift i København den 5.
desember 1707. Vi kan derfor i 2007 feire verkets 300 års jubileum.
Sammen med Søndeled og Risør Historielag planlegges det et
jubileumsarrangement 12. august 2007.
Komiteen som skal planlegge arrangementet er:
Leder
Helge Dalen
Medlemmer
Bjørg Fone
Kristen Flaten
Erasmus Dietrichson
Ole Jørn Alfsen
Amborg Henriksen
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Samarbeidsprosjekt med Visedal Barnehage
Historielaget har blitt med i et lokalhistorisk prosjekt med Visedal
Barnehage. Prosjektet skal gå over et år med utgangspunkt i Gjerstad kommune anno1935. Barnehagen har laget en fiktiv familie
med fokus på konkrete oppgaver og gjøremål i den enkelte måned.
Øvre Røed har ved flere anledninger blitt benyttet i arbeidet.
Historielagets representanter i prosjektet er Kari Marta Valle og
Olav Vevstad. Styret ser svært positivt på dette arbeidet som barnehagen har igangsatt, og ser på dette som en fin anledning til å
formidle lokalhistorie til bygdas yngste.
Arkivet
Historielaget har et omfattende arkivmateriale spredt på flere steder. For å samle alle disse dataene på et sted har styret nedsatt en
egen komite som skal arbeide med registrering og arkivering. Komiteen fortsetter det arbeidet som Steinar Johannessen tidligere
har startet. Komiteens arbeid er svært omfattende og vil pågå i
flere år. Det er også innledet samarbeid med Gjerstad kommune for
å få et nytt og bedre lokale for arkiv og boklager.
Styret retter en stor takk til alle våre medlemmer og støttespillere for innsatsen som har blitt vist gjennom 2006. Dette gir
styret ny motivasjon og pågangsmot til å fortsette vårt lokalhistoriske arbeid.

Gjerstad Historielag - Årsregnskap 2006
Inntekter:
Medlemskontingent ........ 21.800,00
Gaver, medlemmer ............. 2.750,00
Annonser ........................ 16.300,00
Salg: Før i tida .............. 76.180,00
Salg: Stubbar og skroll 110.400,00
Salg: Andre bøker .......... 26.725,00
Loddsalg ........................... 9.020,00
Kulturminne ...................... 2.472,50
Refundert porto ................. 3.019,00 .. 268.666,50
Utgifter:
Porto, gebyr ..................... 8.959,28
Kontingenter ..................... 1.100,00
Annonser .......................... 7.106,31
Forsikringer ....................... 5.438,00
Reklame, sponsing ............ 6.550,00
Møter, servering ................ 5.908,50
Kontorrekvisita ................. 1.011,50
Megafon ........................... 1.580,00
Kulturminne ...................... 1.500,00
Gaver, blomster ................. 1.638,00
Honorarer .......................... 4.250,00
EDB-kostnader ................ 16.225,00
Trykking, red.arbeid ....... 160.882,50 .. 222.149,09
Driftsresultat ........................................ 46.517,41
Renteinntekter ...................................... 11.692,66
Årsresultat 2006 .................................. 58.210,07
Beholdning 31/12.2006.
Kontanter ............................... 74,50
Brukskonto ....................... 3.948,84
Kapitalkonto .................. 571.352,78 .. 575.376,12
Egenkapital 1/1.2006: ..... 517.166,05
Årsresultat 2006 ............. 58.210,07 .. 575.376,12

VEDTEKTER FOR
GJERSTAD HISTORIELAG
1. Gjerstad Historielag har som formål å vekke sansen for lokalhistoria, og ta vare på dei kulturminne bygda har.
2. Medlem av Gjerstad Historielag er alle som melder seg inn i
laget og betaler årspengar.
3. Laget har eit styre på 7 medlemmer.
Årsmøtet velger kvart år:
• leiar
• 3 styremedlemmer for 2 år
• 4 vara til styret
• 1 medlem til valnemnda, med funksjonstid på 3 år
• revisor
Styret velger kasserar, nestleiar og sekretær
4. Årsmøtet skal vere kvart år i mars/april. Det må vere gjort
kjent minst 14 dagar i førevegen.
Møteplan for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleiar, referent og to til å underskrive
protokollen
3. Årsmeldingar
4. Rekneskap
5. Fastsetting av årspengar.
6. Valg. Valgkomiteen legg fram forslag, og leier valget.
7. Orienteringar
8. Innkomne saker. (Må kome til styret innan 15. januar)
Årsmøtet er ope for alle interesserte. Alle som møter opp og
har betalt årspengar siste år, har stemmerett.
5. Styret i Gjerstad Historielag set ned komitéar til å løyse aktuelle oppgåver. Slike komitéar kan vere:
Styret for Øvre Røed
Bokkomité
Arkivkomité
Turkomité
Tilstellingskomité
Leiar i ein komité, eller heile komitéen kan bli innkalla til styremøte når det er ønskeleg.
Styret utnemner folk til å representere laget i samanhengar der
det er aktuelt.
6. Gjerstad Historielag skal vere innmeldt i Landslaget for lokalhistorie.
7. Gjerstad Historielag kan leggast ned dersom to tredjepartar av
medlemmane i laget stemmer for det på eit ordinært årsmøte.
Ved ei eventuell nedlegging skal eigedomane til Gjerstad
Historielag disponerast i fellesskap av Aust-Agder Kulturhistoriske Senter og Gjerstad Kommune.
8. Desse vedtektene er vedtekne på årsmøtet i Gjerstad Historielag 18.03.2007. Dei kan bare endrast på eit vanleg årsmøte med
eit røystefleirtal av to tredjepartar av dei som har stemmerett
på årsmøtet.
Framlegg til vedtektsendringa må vere komen til styret innan
15. januar.
Framlegg til vedtektsendring må kunngjørast saman med innkallinga til årsmøtet.

Gjerstad, 17. januar 2007.
Olav Vevstad
Kasserer
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Ivar Byholts samling, Øvre Røed
Årsmelding 2006
I 2006 blei det valt nytt styre for Ivar Byholts Samling, Øvre Røed.

den gamle trehesten min og fleire av ungene fekk ri på den. Elles
var det same opplegget som då Renstøl Barnehage var der.
Tirsdag 12.12 var Renstøl Barnehage på besøk igjen. Då var det
juleverkstad. Ungane laga julepynt og støypte lys.

Dei som blei valt var:
Svein Brekka
-med personleg varamann Anders Moe
Olav Henning Bråten -med personleg varamann Per Aasbø
Odd Tore Flåta
-med personleg varamann Kari Marta Valle

Torsdag 14.12 var Alvheim Barnehage der med same opplegget
som tirsdag 12.12.

Som kjent var det mykje snø i 2006. Det var det og på taket i Røed.
På eige initiativ måka Knut Dalen taket på stauehusa. Torstein,
som ikkje har lagt inn årene, ordna med folk frå Aetat til å måke av
uthusa. Då snøen var borte, synte det seg at mange sprossepinnar
og vindussprosser var løsna og låg på bakken. Reparasjonen blei
straks gjort av underteikna.
På uthustaket var der ei bølgjeblekkplate som hadde sige ned på
grunn av snøtyngda. Også dette reparerte underteikna.

For styret: Svein Brekka

Første styremøte etter valet hadde vi i Røed 22.05.06. Styret og
Torstein Skaali var innkalt, Olav Henning Bråten melde forfall og
Per Aasbø møtte i staden. Styremøte blei ein nokså tafatt affære.
Ingen vedtak blei fatta.
Torstein Skaali hadde fått Anna Brendalsmo til å plante blomar
langs vegen i Røed. For dette betalte Torstein 100 kroner. Då var
kassa tom for kontantar.

Til slutt vil styret takke alle som har medverka til det vi ser på som
eit vellykka år for Øvre Røed.

VEDTEKTER FOR GJERSTAD HISTORIELAGS
SAMLINGAR I ØVRE RØED
1. Gjerstad Historielags samlingar i Øvre Røed er oppretta til
minne om Ivar Byholt. Føremålet er å vere med og formidle
bygdas historie
2. Styret for Øvre Røed har 3 medlemmer. Styret i Gjerstad Historielag utnemner leiar, 2 styremedlemmer og 2 vara. Revisoren for
Gjerstad Historielag reviderer rekneskapet for Øvre Røed.
3. Styret for Øvre Røed har ansvar for dagleg verksemd, planlegging og eige rekneskap. Styret for Øvre Røed kan peike ut
komitear til særskilde aktivitetar.
4. Styret for Øvre Røed legg fram årsmelding og rekneskap for
styret i Historielaget, med endeleg godkjenning av årsmøtet i
Gjerstad Historielag.

Styremøte 30.06.06 kl. 18.30. Styret og alle varamedlemmane var
innkalt, og alle møtte.
Då hadde Svein fått utlevert rekneskapen av Torstein med oppmo- 5. Ved nedlegging av Gjerstad Historielags samlingar på Røed
ding om å få Olav Vevstad til å ta seg av rekneskapen. Etter ein del
skal gjenstandar, arkivalia, boksamling og andre lause
masing tok Olav på seg dette. Dette blei godkjend av styret.
eigedelar takast hand om av Gjerstad Historielag. Ivar Byholt
sine samlingar skal så langt råd er haldast samla i bygda.
Det blei vedteke å måle innhuset utvendig. Odd Tore Flåta fekk
ansvaret for å hente inn anbod og å sette arbeidet i gong. Svein
6. Desse vedtektene er vedtekne på årsmøte i Gjerstad Historietok på seg å halde materialar og sette opp stillas på nedsida av
lag 18.03.2007, og kan bare endrast med minst 2/3 fleirtal på
huset på dugnad. Det blei vedteke å ha dugnad 6. juli kl 17.00. Det
ordinært årsmøte i Gjerstad Historielag. Forslag av vedtektsblei gjort kjent i AAB. Sommararrangementet med ope hus blei
endring må kunngjerast saman med innkalling til årsmøte.
drøfta, og bestemt til søndag 23. juli kl. 13.00. Det blei gjort kjent i
AAB og på internett.

Sommararrangementet ser vi på som vellykka. Kari Marta hadde
ansvaret på kjøkkenet og selte vaflar, kaffe og brus. Per Aasbø
spelte gamle plater på sveivegrammofon, Håkon Valle og Oskar
Tore Brendalsmo underheldt med trekkspel og gitar. Svein leste eit
dikt av Lars Holte, og eit av Kristian Molberget, om Flein Jysereid,
og eit lite av Søren Georg Abel.
Torstein Brendalsmo hadde utstilling i garasjen med gamle bilete
og gamle ting, spesielt gamalt dameundertøy. Det var godt frammøte denne dagen, ca. 100, og folk såg ut til å kose seg. Vi har fått
mange gode tilbakemeldingar.
Før valet i 2006 hadde Torstein Skaali fått brev frå Agder Energi
med krav om kontroll av det elektriske anlegget i Øvre Røed. Eg
fekk brevet og ringte kontrolløren. Kontroll blei halde, og vi fekk
tilbakemelding om ein del manglar. Brevet frå Agder Energi blei
levert til Elektro Skagerrak som gjorde utbetringa litt på høstkanten. Så nå er alt i orden.
Besøk av barnehage i Øvre Røed:
Tirsdag 26.09 var Renstøl Barnehage på besøk, med 12 ungar og 3
leiarar. Svein fortalde og demonstrerte klipping av sau, karding av
ull og spinning. Kari Marta hadde kledd seg i gamle klede og
fortalde om gamle klede og om halm i sengene. Ungane sat som
lys og følgde godt med. Seinare på dagen plukka ungane eple i
eplehagen og kokte eplemos og eplesaft på kjøkkenet.
Tirsdag 03.10 var Alvheim Barnehage på besøk, med 10 ungar og 3
leiarar. Denne dagen var det litt mindre ungar som var på besøk, så
det var vanskelegare å få kontakt med dei. Men eg hadde tatt med
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Ivar Byholts samlinger  Øvre Røed
Årsregnskap  2006

Inntekter:
Aust Agder Blad ......................... 55.000,00
Boksalg ......................................... 4.482,50
Matsalg ......................................... 1.160,00
Omvisning ....................................... 100,00
Kreditrenter ................................... 8.063,55 ............ 68.806,05
Utgifter:
Elektro Skagerrak .......................... 9.684,00
Los  strøm .................................. 6.313,98
Vannavgift ..................................... 1.935,00
Malerarbeid ................................. 15.000,00
Maling, diverse ............................. 3.859,00
Annonsering .................................. 938,00
Kjøleskap ...................................... 2.999,00
Brus, hush.varer ............................ 1.035,70
Div. til utstilling ............................... 768,20
Bankgebyr ........................................ 70,00 ............ 42.602,88
Årsresultat 2006 ..................................................... 26.203,17
Beholdning 31/12 2006
Konto, Gjerstad Sparebank ................................... 340.223,94
Beholdning 1/1 2006
Kontanter .......................................... 99,20
Konto, Gjerstad Sparebank ....... 313.921,57
.................................................. 314.020,77
Årsresultat 2006 ......................... 26.203,17 .......... 340.223,94
Gjerstad, 23.januar 2007.
Olav Vevstad
Gjertrud Vestøl
Kasserer
Revisor
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Tvedestrand Boktrykkeri: 37 19 68 68

På dugnaden 6. juli var det bare nokre få som møtte i tillegg til
styret og varamenn. Det blei slått og raka mellom innhus og uthus
og langs vegen. Kvist frå pæretreet, som var dotte ned, blei kappa
opp og kjørt bort. Det utvendige målararbeidet blei gjort av Knut
Trevoll og Knut Brekke.

