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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 14. MARS 2021 KL 1300 PÅ NORSK VEGMUSEUM 

Årsmøtet ble holdt på Norsk vegmuseum søndag 14. mars klokken 1300. Leder Grethe Borgen ønsket 
31 frammøtte (30 av dem medlemmer) velkommen og ledet møtet frem til møteleder ble valgt. 
Årsmøtedokumentene var gjengitt i "Nytt om gammelt" nummer 1/21. 
  
1. Godkjenning av innkallingen 
Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent. 
  
2. Konstituering 
Ådne Norheim var foreslått som møteleder og Anette Røsjorde som referent. Begge ble valgt ved 
akklamasjon. Marta Lien og John Arne Hulberg ble valgt til å skrive under møteprotokollen og Jostein 
Valved og Eldrid Vasslid ble valgt som tellekorps. 
  
3. Styrets årsmelding for 2020 
Leder Grethe Borgen presenterte styret og andre tillitsvalgte for siste periode og gikk gjennom 
årsmeldingen punkt for punkt (15 punkt). Årsmeldingen var trykket opp i sin helhet i "Nytt om 
gammelt" nr 1/21. Det var ingen anmerkninger til årsmeldingen og den fremlagte årsmelding ble 
enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

  
4. Godkjenning av regnskapet for 2020 
Kasserer Jostein Valved gikk gjennom regnskapet. Regnskapet lå som vedlegg i "Nytt om gammel" nr 
1/21. Revisjonsberetningen for 2020 ble lest av Ådne Norheim i revisors fravær. Revisors beretning 
(Per Erik Engebretsen) bekrefter at regnskapet er ført etter god bokføringsskikk og viser et korrekt 
bilde av lagets økonomi og arbeide i 2020. Styrets regnskap for 2020 ble enstemmig godkjent av 
årsmøtet. 

  
5. Innkomne saker 
Saker som ønskes behandles av årsmøte måtte være styret i hende innen 1. mars. Det var ingen 
innkomne saker. 
  
6. Justering av vedtekter for Fåberg og Lillehammer historielag 
Styrets forslag til endring av vedtektenes punkt 3 g nr 10 ble presentert: styret ønsker å endre 
teksten fra "fire andre styremedlemmer (velges vanligvis to hvert år for to år)" til "fem andre 
styremedlemmer (velges vanligvis to eller tre hvert år for to år)". De foreslåtte vedtektsendringer 
krever kvalifisert flertall (2/3). Forslaget ble enstemmig vedtatt. I tillegg til endring av 
vedtektenes punkt 3 g nr 10 vil det i vedtektenes overskrift "vedtatt på årsmøtet 6. mars 2016" få 
følgende tillegg: "og justert 14. mars 2021". 
  
7. Aktiviteter og budsjett for 2021 til uttale 
Leder presenterte aktivitetsplan for 2021 (9 punkt) alle presentert i "Nytt om gammelt" nr 1/21. 
Møteleder beskrev planen som ambisiøs, men like fullt realiserbar. Årsmøtet tok aktivitetsplanen til 
orientering. 
Kassereren gikk gjennom forslag til budsjett for 2021. Budsjettet ble tatt til etterretning av årsmøtet 
uten kommentarer. 

  
8. Medlemskontingent for 2022 
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret på kroner 250 for familiemedlemsskap og kr 
175 for enkeltmedlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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9. Valg 
Valgkomiteens leder Thorstein Hernes presenterte valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte fra 2021. 
Valgkomiteen har lagt vekt på å få med tillitsvalgte fra ulike distrikter og aldersgrupper. 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  
  
Tillitsvalgte for 2021 er følgende ("2021" betyr funksjonstid til årsmøtet 2022. "2022" betyr 
funksjonstid til årsmøtet «2023"): 
  
Leder (velges for 2 år)                 Funksjonstid 
Grethe Borgen                                             2020-2021 (ikke på valg)      
 
Styremedlemmer (velges for 2 år) 
Anette Røsjorde                                          2020-2021 (ikke på valg) 
Mikael Finsveen                                          2020-2021 (ikke på valg)                     
Aud Hulberg                       opprykk           2021-2022  
Eystein Brandt                   opprykk           2021-2022                           
Ragnhild Hjelle Carlson     ny                    2021-2022  
 
Varamedlemmer (velges for 1 år)   
Per Prestrud                       ny                     2021  
Tove Pauline Bakken         ny                    2021  
 
Revisor (velges for 1 år) 
Revisor: Per Erik Engebretsen 
Vararevisor: Anne Karin Lunke   
 
Valgkomite (velges for 1 år) 
Eldrid Vasslid, Reidar Bostad og Jostein Valved. 
  
Utnevning av nytt æresmedlem i Fåberg og Lillehammer historielag: Richard Fauskrud. Styrets 
begrunnelse ble presentert for årsmøtet, som applauderte utnevnelsen. 
  
Styremedlemmer som nå forlater styret, ble takket av leder Grethe Borgen: Jostein Valved og Reidar 
Bostad har mange år bak seg som styremedlemmer og bidratt aktivt (hhv 8 og 4 år). Jostein har vært 
kasserer, ansvarlig for medlemsregisteret, deltatt i Krigsgravgruppa og bidratt med mye 
saksbehandling. Reidar Bostad har vært styrets medlem i Fåberg kultursti og vært ansvarlig for "Nytt 
om gammel". Thorstein Hernes og Einar Rindal går nå ut av valgkomiteen og ble takket for sin 
flerårige innsats i komiteen. 
  
Møteleder hevet årsmøte kl 14.31. 
  

 
Anette Røsjorde (referent)         

 

 
Marta Lien (underskriver protokoll)           John Arne Hulberg (underskriver protokoll) 

 


