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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 8. MARS 2020 KL 1600 PÅ KROKVANG I ROTERUDBYGDA 

 

Årsmøtet ble holdt på Krokvang i Roterudbygda søndag, 8. mars 2020, kl. 16.00. Leder Grethe Borgen 

ønsket 44 frammøtte velkommen og nevnte bl.a. at det var hyggelig å kunne legge årets årsmøte til 

Roterud slik at vi gjennom årsmøtene blir bedre kjent med de ulike delene av kommunen. Mange av 

de fremmøtte bekreftet at Krokvang var et lokale kjent fra tidligere tiders lystige lag. De fleste 

årsmøtedokumentene var gjengitt i medlemsbladet Nytt om gammelt nr.1/20.  

 

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. Anne Holbø Wendelbo og Inger Holbø ble 

valgt til å skrive under møteprotokollen. Som tellekorps ble valgt Kjell Helge Moe og Kirsti Krekling.  

 

SAK 3: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2019  

Leder Grethe Borgen presenterte styret og andre tillitsvalgte for siste periode og gikk igjennom 

årsmeldingen punkt for punkt. Under punktet om Fåberg kultursti var et navn uteglemt. Dette er 

primus motor Reidar Bostad. Herved nevnt. Det ble spurt om hva slags type saker som var omfattet 

av de 73 sakene. Grethe Borgen redegjorde kort. Det var ingen andre merknader til årsmeldingen og 

den ble enstemmig godkjent.  

 

SAK 4: GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2019  

Kasserer Jostein Valved gikk igjennom 3 av postene i regnskapet særskilt. 1) Årbok 38: Denne kostet 

mer enn budsjettert. Årsaken var utvidelse av antall sider i årboka i forhold til budsjett. Resultatet ble 

veldig bra. 2) Grasrotmidler fra Norsk Tipping. Det ble budsjettert med kr. 10.000, og det kom inn vel 

17.000. Historielaget er svært takknemlige for dette bidraget. 3) Finansposter: Det er kommet inn 

mer enn budsjettert. Det var budsjettert med underskudd på 19.000, men vi endte opp med 

overskudd på 29.497,66.  

 

Kasserer leste revisor Per Erik Engebretsens revisjonsberetningen. Regnskapet er ført etter god skikk 

og viser et korrekt bilde av lagets økonomi.  

 

Styrets regnskap for 2019 ble godkjent. 

 

SAK 5: INNKOMNE SAKER  

Det var ingen innkomne saker til behandling på årsmøtet.  

 

SAK 6: AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2020 TIL UTTALELSE  

Lederen presenterte aktivitetsplan for 2020 i 8 punkter. Det var ingen merknader til denne og planen 

ble enstemmig godkjent. Kassereren gjennomgikk forslag til budsjett for 2020 og kommenterte noen 

poster, herunder arbeidet med Bureisingsboka og finansinntekter. Ådne Norheim kommenterte 

Bureisingsprosjektet. Utgiftsposten ble sett som sannsynlig, mens inntektsposten som mer usikker. 
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Lokalhistoriske seminarer og usikkerhet rundt videre arbeid ettersom HINN ikke lenger blir 

samarbeidspartner: Inntekter for 2020 er forventet å bli som budsjettert, men for 2021 vil dette 

kunne justeres. Budsjettet ble vedtatt uten øvrige kommentarer.  

 

 

SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT FOR 2021  

Styret foreslår uendret kontingent for 2021 – kr 175 for enkeltmedlemmer og kr 250 for 

familiemedlemskap. Det ble kommentert at det muligens vil påløpe utgifter dersom kasserer slutter 

og disse tjenestene kjøpes i fremtiden. Dette tas opp når det blir relevant. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

SAK 8: VALG  

Thorstein Hernes presenterte valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte for 2020 og sa at arbeidet 

hadde vært enkelt, da alle styremedlemmene sa ja til gjenvalg. Kasserer har bedt om avløsning, men 

dette er en sak styret må se på i året som kommer. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, 

nye tillitsvalgte for 2020 er følgende: («2020» betyr funksjonstid til årsmøtet 2021):   

 

Leder:    Grethe Borgen (2020-2021) – velges for 2 år 

Styremedlemmer:   Anette Røsjorde (2020-2021) - velges for 2 år 

Mikael Finsveen (2020-2021) – velges for 2 år 

Jostein Valved (2019-2020) – ikke på valg 

Reidar Bostad (2019-2020) – ikke på valg 

Varamedlemmer:  Eystein Brandt (2020) 

Aud Hulberg (2020) 

Revisor:   Per Erik Engebretsen (2020) – gjenvalg  

Vararevisor:   Anne Karin Lunke (2020) – gjenvalg 

 

Styret har ansvar for å foreslå valgkomité. Alle tar gjenvalg. For 2021 består den da av Thorstein 

Hernes, Einar Rindal og Eldrid Vasslid. Ingen merknader: enstemmig valgt.  

 

Møteleder Kirsten Andberg hevet årsmøtet kl 16.40 og ga ordet til leder, Grethe Borgen.  

Grethe takket av møteleder Kirsten Andberg med blomster. Det ble servert kaffe og kake.  

 

Lederen takket Terje Holen for en engasjerende formidling og overbragte blomster. Alle oppmøtte 

ble takket for frammøtet. Møtet ble avsluttet kl 17.30.  

 

 

Anne Holbø Wendelbo    Inger Holbø    Anette Røsjorde  

referent  
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Oppsummering av Terje Holens kåseri: 

 

Terje Holen tok oss med på en spennende og lærerik reise gjennom Roteruds historie og geografi. 

Navnet Roterud kommer fra ordet «rotrydning». Den eldste bebyggelsen er Rud-gardene. Det noen 

få Li-garder og noen få Sve-garder. 33 garder totalt, samt husmannsbruk og 12 eneboliger.  

 

Holen tok oss gjennom grensene for Roterud-bygda, sosiale grenser og skolekretsen for Granlund 

skole. I 1956 ble skolen lagt ned og elevene overført til Søre-Ål. I 1951 streiket elevene gjennom flere 

ukers skolefravær, da det var snakk om å overføre elevene til Søre-Ål. Dette var ikke ønsket.  

 

Innbyggere i ytterkant av Roterud-grenda har hatt noe ulik tilhørighet, både til sosialt liv, 

treningsaktiviteter og skoler. Det var mye lag- og organisasjonsarbeid og mange lokale organisasjoner 

i Roterud, både offisielle som skytterlag, Røde Kors og idrettslag, men også uoffisielle private 

sparelag. Det var en sag som hadde 7-8 ansatte, det var også 1-2 ansatte hos snekker Håkon Engen, 

og mange av gårdbrukerne tok på seg arbeid hos andre, da gårdene ikke alltid kunne drives uten 

tilleggsinntekt.  

 

Flere av setrene i Roterud har tilhørt gårder på Brøttum. I årbok 33 har Terje Holen har skrevet om 

«heimsætrene» i kapittelet «Støyler og enger i Roterudbygda og tidligere tiders bruk» og oppfordrer 

til lesing av denne.  

 

Vegsystemet i Roterudbygda, både gamle og nye (nyvegen kom i 1907), ble presentert. Det ble spurt 

om det i dag er mulig å gå gamle gutuer og seterveger. Flere av dem skal være mulige å gå.  

 

Helge Ingstad har tidligere bodd i Roterud. Moravia-klosteret er også et kjent historisk sted i Roterud.  

 

Det ble oppfordret til å dele historier fra Natrudsletta – der det i tidligere tider var dans og moro. 

Inntil Krokvang ble bygget i 1924 og dansen flyttet innomhus. Under krigen var det igjen 

dansetilsteninger på Natrudsletta, ble det fortalt.  

 

Det er i dag ingen bruk som driver med melkeproduksjon på Fåberg Østside, men noe kjøttfe og sau. 

Tidligere var det på alle garder, og det var også en pelsdyrfarmer, den siste ble lagt ned for rundt 20 

år siden.  

 

Før bilen ble allemannseie var det mye sosial aktivitet på Krokvang, både arrangementer, fester og 

basarer. Dersom tømmerveggene i dansesalen på Krokvang kunne snakket hadde det vært mange 

historier å fortelle.  


