øtet til Gjerstad historielag søndag 7.april 2013 på
Protokoll fra årsm
rsmø
Holmen gård.
1. Innkalling
Det var møtt fram 120 til dette årsmøtet, derav var det 79 medlemmer.
Lederen vår, Jostein Vestøl, ønsket velkommen. Innkallingen blei godkjent.
2. Møteleder
Det blei videre bestemt at Helge Dalen skulle være møteleder, Jorunn Ausland referent og Inger Mie
Holte og Nils Kåre Sunde skulle skrive under på protokollen.
3. Årsmelding
Årsmeldingen blei gjennomgått og kommentert av lederen i styret. Vi har hatt et svært aktivt år med
mange arrangement og prosjekter. Årsmeldingen blei godkjent uten endringer.
4. Regnskap.
Kassereren vår har fødselspermisjon. Resultatregnskapet blei derfor gjennomgått av møteleder.
Hovedregnskapet for 2012 blei vedtatt uten endringer med Kr 72.295,53 i underskudd.
Salget av Øvre Røed Kr 730.000,- blei trukket ut fra resultatregnskapet der. Resultatregnskapet der
ble derfor ett underskudd med Kr 48.761,74. Historielaget gikk dermed med ett samlet underskudd
på Kr 121.057,27 i 2012. Det var revisoren vår Jan Olav Olsen som redegjorde for disse endringene.
På våre kontoer i Gjerstad Sparebank stod det 31.12.2012 Kr 1.988.135,00.
5. Fastsetting av årskontingenten
rskontingenten.
Denne blir fortsatt 100 kr.
6. Valg.
Kristen Flaten, Odd Tore Flåta og Jorunn Ausland tok ikke gjenvalg.
Styremedlemmene Nils Audun Gryting, Gro Eskeland og Wenche Valle er alle på valg i 2014.
Valgkomiteens forslag til nye medlemmer blei vedtatt:
Jostein Vestøl blei gjenvalgt som leder for 1 år, på valg hvert år.
Nye styremedlemmer blei:
Inger Håland Røed, Ole Kristian Røed og Svein Brekka alle på valg 2015
Nye varamedlemmer blei:
Steinar Pedersen, Kristin Vestøl, Miriam Ånonsen og Johnny Vindfjell. Alle på valg 2014
Revisor er fortsatt Jan Olav Olsen, på valg 2014
Valgkomiteen består av :
Helge Dalen på valg 2015 , Ida Brokeland på valg 2014 og Jorunn Ausland på valg 2016.

7. Orientering om skolen på Verket.
Helge Dalen ga en orientering om rivingen av den gamle skolen, og forklarte hvorfor kostnadene til
dette blei større enn forventet. Han svarte og på spørsmål fra salen om lagring og eventuell ny
oppsetting. Historielaget har utført et stort prosjekt her.
8. Innkomne saker - vedtektsendringer.
Det blei hevdet at de gamle vedtektene fortsatt burde bestå og at det ikke var grunn for endringer og
nye formuleringer. Det kom opp et forslag om utsettelse av saken til årsmøte i 2014.
Forslaget falt med 28 stemmer for utsettelse, 49 mot og 2 blanke.
I saken om vedtektsendringer blei resultatet ved avstemmingen 52 for og 17 imot. 10 stemmer var
blanke. Det var 79 stemmeberettigete medlemmer tilstede. Dermed fikk styrets forslag om
vedtektsendringer 65,82 % av stemmene og ikke 2/3 flertall som kreves ved vedtektsendringer.
___________________________________________________________________________
Annet:
Vertskapet på Holmen gård
Før vi hadde en god kaffepause med lefse, søsterkake og vafler underholdt Kay Irgens og Nienna
Eriksen med sang og musikk.
Utlodning
Vi solgte lodder for Kr. 9.890,- til historielaget. Alle gevinstene var gaver.
øren for Aust-Agder Kulturhistoriske senter, Kjell Olav Masdalen.
Orientering ved direkt
direktø
Han fortalte om nybygget som skal stå ferdig i april 2014. Han inviterer historielaget til omvisning
neste år.
Kaj Irgens fortalte om planene for Holmen Gård.
De er svært interessert i et godt samarbeid med lokalsamfunnet og vil fortsette å drive gården i
samme lei som tidligere.
De er og åpne for nye innspill og tanker om driften.
Møtet er slutt ca.20.15

Gjerstad 10.04.2013
Jorunn Ausland
Protokollen godkjent:
Dato / sign
29.04.2013
------------------------------------------------------------------------------------------Inger Mie Holte, sign
Nils Kåre Sunde, sign

