PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 3. MARS 2019 KL 1600 I BETEL I RUDSBYGD
Årsmøtet ble holdt i Betel i Rudsbygd søndag, 3. mars 2019, kl. 16.00. Leder Grethe Borgen ønsket 32
frammøtte velkommen og nevnte bl.a. at det var hyggelig å kunne legge årets årsmøte til Rudsbygd
slik at vi gjennom årsmøtene blir bedre kjent med de ulike delene av kommunen. De fleste
årsmøtedokumentene var gjengitt i medlemsbladet Nytt om gammelt nr.1/19.
SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN
Det var ingen merknader til innkallingen.
SAK 2: KONSTITUERING
Kirsten Andberg var foreslått som møteleder og ble enstemmig valgt. Til å skrive møtereferat var
foreslått Anette Røsjorde, som også ble enstemmig valgt. Bjørg Niemann og Olav Bonesmo ble valgt
til å skrive under møteprotokollen. Som tellekorps ble valgt Kjell Helge Moe og Per Prestrud.
SAK 3: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018
Leder Grethe Borgen presenterte styret og andre tillitsvalgte for siste periode og gikk igjennom
årsmeldingen punkt for punkt. Det var ingen merknader til årsmeldingen som ble enstemmig
godkjent.
SAK 4: GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2018
Kasserer Jostein Valved gikk igjennom regnskapet. Det var budsjettert med underskudd på 17.000. Vi
endte opp med overskudd. Årsaken er blant annet at det var budsjettert til flere av historielagets
grupper og prosjekter og at disse ikke benyttet alle tildelte midler. Dette gjaldt blant annet
krigsgravgruppa, fotogruppa og kulturstiene og ny nettside. Digitalisering av «Gate og gutu» ble ikke
gjennomført som planlagt og budsjetterte midler ble ikke benyttet. Videre er det kommet inn flere
Grasrotmidler (fra Norsk Tipping AS) enn budsjettert.
Revisor Per Erik Engebretsen gikk gjennom revisjonsberetningen; regnskapet er ført etter god skikk
og viser et korrekt bilde av lagets økonomi. To bilag (251 og 265) er ført med feil sum, og beløpene
justeres i henhold til revisjonsberetning. Korrigert overskudd blir 37.126, korrigert egenkapital
913.451 og balansesummene per 31.12.2018 korrigeres fra 961.592 til 954.375.
Styrets regnskap for 2018 ble godkjent med de endringer som er anført i revisors beretning.
SAK 5: INNKOMNE SAKER
Det var ingen innkomne saker til behandling på årsmøtet.
SAK 6: AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2019 TIL UTTALELSE
Lederen presenterte aktivitetsplan for 2019 i 8 punkter. Det var ingen merknader til denne.
Kassereren gjennomgikk forslag til budsjett for 2019 og kommenterte noen poster. Renteinntekter
for 2018 ble høyere enn planlagt, og denne budsjettposten for 2019 kunne derfor vært høyere
budsjettert. Budsjettet ble vedtatt uten kommentarer.
SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019 (feil i saksnavn: rett år er 2020)
Saken skulle vært medlemskontingent for 2020, da medlemskontingent for 2019 ble vedtatt på
forrige årsmøte. Styret foreslår uendret kontingent for 2020 – kr 175 for enkeltmedlemmer og kr 250
for familiemedlemskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 8: VALG
Randi Høstmælingen presenterte valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte for 2019 og sa at komiteen
hadde lagt vekt på å få med tillitsvalgte fra alle distrikter i kommunen. Valgkomiteens forslag ble
enstemmig vedtatt, nye tillitsvalgte for 2019 er følgende: («2019» betyr funksjonstid til årsmøtet
2020):
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Revisor:
Vararevisor:

Grethe Borgen (2018-2019) – ikke på valg
Anette Røsjorde (2019) - velges for 1 år; gjenstående tid for dette vervet
Mikael Finsveen (2018-2019) – ikke på valg
Jostein Valved (2019-2020) - gjenvalg
Reidar Bostad (2019-2020) - gjenvalg
Eystein Brandt (2019) – ny
Aud Hulberg (2019) – ny
Per Erik Engebretsen (2019) – gjenvalg
Anne Karin Lunke (2019) – gjenvalg

Styret har ansvar for å foreslå valgkomité. For 2019 består den av Thorstein Hernes, Einar Rindal og
Eldrid Vasslid. Ingen merknader: enstemmig valgt.
Møteleder Kirsten Andberg hevet årsmøtet og ga ordet til lederen, Grethe Borgen.
Grethe takket av de tillitsvalgte som nå går ut av styret og valgkomite: Lena Owren og Randi
Høstmælingen, samt møteleder Kirsten Andberg, som fikk hver sin vakre blomsterbukett.
Det ble servert kaffe og kake og Haldis Tunset tok oss med på en spennende og lærerik reise gjennom
Rudsbygds geografi og lange historie. Vi lærte at tømmermålerne byttet ut tallet 9 med «peis» for
ikke å forveksle det med tallet 10, og at det ble utviklet et eget apparat for tømmermåling her. Det
har vært 4 butikker og 1 snekkerverksted i Rudsbygd. Landskampen i Rudbygd er kampen (åsen) bak
gården Land, der det også befinner seg et omfattende privat museum og vakker dekorasjonsmaling
inne. Da Badstua var bygget ble det fellesbading for damer fredager og herrer lørdager. De færreste
hadde eget bad hjemme. Opphavet for Betel er Haugianerbevegelsen. Huset er rustet opp gjennom
5.500 dugnadstimer og selvfinansiert, med unntak av tømmer som fikk tas av kommunalt virke. I
1948 ble det bygget flott ny skole i Rudsbygd og på 50-tallet ble det bygget utendørs basseng. Da
Buvollen skole ble lagt ned ble det gitt lov til å ha Montessoriskole, men de fikk verken leie eller
kjøpe skolens gamle lokaler, og opplever mye motstand i kommunen mot lokale forslag til
«kraftsamling» for bygdas innbyggere. Det har vært mye dugnadsarbeid i bygda i alle år, som har gitt
grunnlag for aktiviteter innen idrett, kultur, fester og religions- og misjonsvirke og oppmerksomhet
fra både konge i eget land og tv-selskaper fra andre land. Det er mye interessant gammel historie og
det skapes stadig ny historie i Rudsbygd, ei bygd med mye engasjement, aktivitet og pågangsmot.
Lederen takket alle for frammøtet og møtet ble avsluttet kl 17.55.

Bjørg Niemann

Olav Bonesmo

Anette Røsjorde
referent

