
 

 

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet i Lillehammer og Fåberg historielag søndag 6 mars 

2016  kl. 16 på Røde Kors-huset,  Nordsetervegen 19. 

51 medlemmer var til stede. 

Leder Grethe Borgen ønsket velkommen 

Sak 1  Godkjenning av innkalling 
Årsmøtet var kunngjort i Nytt om gammelt nr. 1/16 og i GD med annonse samt 
under Det skjer.  Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sak 2  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen og valg av 
tellekorps.   
Jens Homb og Tone Røen ble valgt til å undertegne protokollen. 
Til tellekorps ble Kjell Helge Moe og Ingvild Begg valgt. 
 
Sak 3  Styrets årsmelding for 2015 
Styrets årsmelding ble trykt i Nytt om gammelt nr. 1/16.  Styreleder gikk 
gjennom årsmeldinga punkt for punkt.  Det var spørsmål fra Roar Torgersen om 
hvordan responsen har vært på nettbokhandelen.  Styreleder svarte at den har 
vært enorm.   Det har vært flere bestillinger, og nettsiden er også brukt som 
kommunikasjon. 
Vedtak:  Årsmeldinga godkjennes. 
 
Sak 4  Regnskap for 2015 
Regnskapet er tatt inn i Nytt om gammelt nr. 1/16.   Under årsmøtet i fjor kom 
det fram ønske om litt mer spesifisert regnskap.   Kasserer Jostein Valved 
orienterte om regnskapet.  Revisor Sigvart Ulven hadde ingen bemerkninger til 
regnskapet og sa det var et meget ryddig regnskap. 
Vedtak: Regnskapet godkjennes. 
 
Sak 5  Styrets forslag til endring av vedtektene 
Jostein Valved orienterte om endring av vedtektene.   



Svend Strand tok opp 2 punkter angående endring av vedtektene.  Det ene 
gjaldt punkt 6 om disponering av lagets midler ved avvikling.  Strands 
kommentar var at hvis historielaget blir vedtatt avviklet og årsmøtet skal vedta 
disponering av lagets midler, kan midlene da styres i ugrei retning?  Styret 
noterer innspillet og tar det til vurdering. 
Svend Strand hadde også kommentar til at styreleder velges vanligvis for 2 år. 
Styrets svar var at hvis en styreleder bare kan sitte ett år, går styret inn for det 
da det kan være vanskelig å få tak i en leder. 
Vedtak:  Vedtekter godkjennes. 
 
./. De vedtatte vedtektene er vedlagt årsmøteprotokollen. 
 
Sak 6  Innkomne saker 
Ingen saker er meldt inn innen fristen. 
 
Sak 7  Aktivitetsplan og budsjett for 2016 til uttale 
Aktivitetsplan og budsjett for 2016 ble delt ut.  Styrelederen oppfordret til å 
komme med ideer.  Responsen var positiv. 
Angående budsjettforslaget er det vanskelig å forutsi hva f.eks. Olav Bøhmers 
erindringer vil koste.  Salgsvirksomheten har økt etter at Dølaringen la ned.  
Styret kan ikke få fullrost Kjell Helge Moe for hans arbeid med boksalget.   
Jostein Valved gikk igjennom postene.  Det var ingen kommentarer til budsjett- 
forslaget. 
Vedtak: Aktivitetsplan og budsjett for 2016 godkjent. 
 
Sak 8  Kontingent for 2017 
Styret foreslo ingen endring av kontingenten for 2017. 
Vedtak: Medlemskontingent for 2017: 
Vanlig medlemskap for enkeltperson: kr. 175. 
Familiemedlemskap: kr. 250. 
 
 
Sak 9  Valg 
På vegne av valgkomiteen la Roar Torgersen fram valgkomiteens forslag.  Han 
ledet også valget.  Vararevisor er nytt av året.  Det er mer en hvilende stilling 
hvis revisor ikke kan stille. 
Vedtak: 
Leder: 
Grethe Borgen             gjenvalgt for 2 år 
 



 
Styremedlemmer: 
Nina Grøseth Skurdal   gjenvalgt for 2 år 
Jostein Valved                ikke på valg 
Ådne Norheim                ikke på valg 
Kari Brennum                 ny, valgt for 2 år 
 
Varamedlemmer: 
Mikael Finsveen            ny, valgt for 1  år 
Randi Høstmælingen   gjenvalgt for 1 år 
 
Valgkomiteens innstilling til revisor: 
Sigvart Ulven         gjenvalgt for 1 år 
 
Vararevisor: 
Christen Bernhard Bjørnsgaard  ny, valgt for 1 år 
 
Styrets forslag til valgkomite: 
Roar Torgersen       gjenvalgt for 1 år 
Karin Jørstad           gjenvalgt for 1 år 
Thorstein Hernes   ny, valgt for 1 år 
 
Alle valg skjedde ved akklamasjon. 
 
Truls Strand gikk ut av valgkomiteen og fikk takk og blomster.   Inger Elisabeth 
Fryjordet og Thorstein Hernes gikk ut av styret, men var ikke på årsmøtet. 
 
Etter årsmøtet var det foredrag av Per Richard Bærøe om Røde Kors og 
behandlingsinstitusjoner i byen.  Han startet med å vise et bilde av Røde Kors 
fra  1913.  Den gang skulle bygningen huse en husholdningsskole drevet av  
Anne Mourud.  Røde Kors overtok huset først 7 – 8 år senere.  Det første 
sykehuset i Lillehammer sto ferdig i 1856, et kummerlig sted med 3 ansatte. 
Sykehuset hadde plass til 30 – 40 pasienter med bl.a. radesyke, dvs sen syflis. 
Senere kom epidemilasarett på slutten av 1800 og lasarettet i Nybu som ble 
bygget i 1922.  I 1923 kom det nye sykehuset i Øvre gate (Anders Sandvigsgt.), 
et stort og moderne sykehus i sin tid.  På Røde Kors tok de inn pasienter som 
ikke trengte sykehusinnleggelse.  Bærøe viste til slutt på skjermen et lite hus på 
Berget som var karantenestasjon i tilfelle koleraen skulle slå til.  Det var en 
interessant innføring i forne dagers sykehusvesen.   
Styreleder takket Bærøe med en påskjønnelse. 



 
Deretter var det kaffe og kringle med en hyggelig prat. 
 
 
Jens Homb              Tone Røen            Grethe Borgen         Randi Høstmælingen                
                                                                 møteleder                referent                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


