PROTOKOLL
fra årsmøte i Gjerstad historielag 18. mars 2018
Styreleder Helge Røed ønsket velkommen og ledet møtet fram til valg av møteleder.
Saker:
Godkjenning av innkalling.
Det framkom ingen merknader til innkallingen som ble godkjent.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Nils Audun Gryting ble valgt som møteleder, Egil Nic. Haugland ble valgt som referent og
Karen Aamlid og Jorunn Ausland ble valgt til å underskrive protokollen.
Årsmelding
Det ble stilt spørsmål om Holmen Gård.
Styreleder Helge Røed orienterte om at historielaget har nedsatt en komite som skal utrede
eventuell overtakelse av deler av Holmen Gård. Det er aktuelt for historielaget å overta
bygningen fra Bjorvasstua til og med stolpehuset.
Eventuell overtakelse skal endelig avgjøres i årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.
Det framkom ingen merknader til orienteringen.
Styreleder orienterte videre om at historielaget har overdratt tømra til den gamle skolen på
Egelands jernverk til Vigdis og Kristen Strat.
Styreleder refererte styrets vedtak som har slik ordlyd:
«Styret overdrar tømra til den gamle skolebygningen vederlagsfritt til Vigdis og Kristen Strat.
Historielaget viser til at intensjonen med riving av tømra er at bygningen så snart som mulig
skal gjenoppføres på sine opprinnelige murer på Egelands jernverk og denne overdragelsen
vil kunne sikre dette.
Historielaget understreker også at gjenreisningen av tømra vil gjøre området ved Egelands
jernverk mer attraktivt for bygda.»
Styreleder bad om at denne orientering tas med som tillegg til årsmeldingen.
Det framkom ingen merknader til orienteringen.
Under årsmelding orienterte Jan Olav Olsen om Før i tida. Redaksjonskomiteen ønsker
fortsatt å ha bladet ferdig til høstmøtet, altså samme prosedyre som tidligere.
Nyere stoff er også aktuelt å ta med , spredning av stoff fra hele bygda og spredning av språk,
gjerne også dialekt.
Det framkom ingen merknader til redaksjonskomiteens ønske om samme prosedyre for
utgivelse av heftet.

Med ovennevnte kommentarer/orienteringer ble årsmeldingen enstemmig godkjent.
Regnskap
Kasserer Kristen Strat orienterte om regnskapet.
Kassereren orienterte også om at historielaget har kjøpt egenkapitalbevis i Østre Agder
Sparebank for kr. 670.000,-. I tillegg kommer 5% omkostninger.
Det framkom ingen merknader til regnskapet eller kjøp av egenkapitalbevis.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Fastsetting av kontingent
Årsmøtet fastsatte enstemmig kontingenten til kr. 150,- for 2019.
Valg
Valgkomiteen har bestått av leder Nils Korshavn, Astrid Moe og Jon Olav Gryting.
Valgkomiteens leder refererte komiteens innstilling som har slik ordlyd:
«Valgkomiteens forslag til følgende funksjoner i Gjerstad Historielag.
Styret: Ny leder (velges hvert år) Helge Røed (gjenvalg)
Nye styremedlemmer (velges for 2 år)
Tore Kvernvik
Karin Eskeland
Knut Hagelia
Styret vil da få slik sammensetning (år for utløp av funksjonstid i parantes)
Helge Røed, leder (19)
Egil Nic. Haugland (19)
Kjersti Hege Trydal (19)
Kristen Strat (19)
Tore Kvernvik (20)
Karin Eskeland (20)
Knut Hagelia (20)
Vararepresentanter. (velges for 1 år)
Hilde Østerholt (gjenv)
Vigdis Haugeto (gjenv)
Sigmund Såmundsen (gjenv)
Kai Høgbråt (ny)
Valgkomite funksjonstid 3 år.
Nytt medlem: Kjell Arild Haugen som også foreslås som leder.
Valgkomiteen vil da få slik sammensetning
Kjell Arild Haugen (21)
Jon Olav Gryting (20)
Astrid Moe (19)

Revisor (velges hvert år)
Jan Olav Olsen (gjenvalg)»
Det ble foreslått at varamedlemmene oppnevnes i prioritert rekkefølge fra nr. 1 til nr. 4.
Dette fordi varamedlemmene også møter i styremøtene og for å kunne vite hvem av
varamedlemmene som har stemmerett hvis en eller flere av de faste styremedlemmene har
forfall.
Dette ble vedtatt og varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge som anført av valgkomiteen.
Det ble votert over hvert av forslagene fra valgkomiteen.
Alle forslagene ble enstemmig vedtatt og valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Orienteringer
I tillegg til orienteringer referert under årsmelding og regnskap orienterte Helge Dalen om
fredningsmarkering på Egelands Verk 16. juni 2018.
Innkommende saker – forslag til vedtektsendringer fra styret
Steinar Pedersen orienterte om styrets forslag til nye vedtekter.
Kåre Dalane foreslo følgende tillegg til pkt. 3:
«Maksimal funksjonstid for leder og styremedlemmer er 8 år»
Kåre Dalane foreslo også at pkt. 10 i forslaget strykes da det er unødvendig.
Kåre Dalane oppfordret også til at styret vurderte antall medlemmer/varamedlemmer i
styret.
Det framkom synspunkter i møtet om at antall medlemmer er passende av hensyn til «god
læreeffekt».
Det ble ført votert over Kåre Dalanes forslag om tillegg til pkt. 3. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Deretter ble det votert over Kåre Dalanes forslag om stryking av pkt. 10 som ble enstemmig
vedtatt.
Til slutt ble det votert over styrets forslag med vedtatte endringer som ble enstemmig
vedtatt.
I møtet ellers var det hardingfeleinnslag med slåtter fra Telemark og Setesdalen av Espen
Aasbø og hilsen fra Landslaget for lokalhistorie der Helge Dalen orienterte om landslaget.
Jens Jacob Aasbø orienterte om samarbeidsprosjektet mellom historielaget og biblioteket for
å dokumentere historiske begivenheter i Gjerstad. Dette i samarbeid med mediagruppa ved
Risør VGS.
Temaer er: Den store snøvinteren 1950/51, vekkelser i bygda på 60-tallet og unger og arbeid.
Filminnslag med intervjuer ble vist.

Ellers loddsalg, skroll og trekning.
Gjerstad, 18. mars 2018

Karen Aamlid

Jorunn Ausland

