
  

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 11. MARS 2018 KL 1600 I VINGROM SANGERHUS 

 

Årsmøtet ble holdt i Vingrom Sangerhus søndag, 11. mars 2018, kl. 16.00.  Leder Grethe 

Borgen ønsket 39 frammøtte velkommen og nevnte bl.a. at historielaget var nominert til 

ildsjelprisen.  De fleste årsmøtedokumentene var gjengitt i medlemsbladet Nytt om gammelt 

nr.1/18. 

 

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

 

SAK 2: KONSTITUERING 

Randi Høstmælingen var foreslått som møteleder og ble enstemmig valgt. 

Til å skrive møtereferat var foreslått Kari Brennum, som også ble enstemmig valgt. 

Inger Reistad og Eystein Brandt ble valgt til å skrive under møteprotokollen. 

Som tellekorps ble valgt Kjell Helge Moe og Bjørn Opsahl. 

 

SAK 3: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017 

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

igjennom årsmeldingen punkt for punkt. Det var ingen merknader til årsmeldingen og den ble 

enstemmig godkjent. 

 

SAK 4: GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2017 

Kasserer Jostein Valved gikk igjennom regnskapet og nevnte spesielt Seterboka, Å, jeg vet en 

seter, som har solgt til overskudd på kr 24 000 det første året. Historielagets budsjett for 2017 

var stipulert til underskudd, men regnskapet viser et overskudd på kr 9 065, som alt vesentlig 

skyldes godt salg av Seterboka. 

Styrets regnskap for 2017 ble godkjent uten kommentarer. 

 

I revisors fravær leste Jostein revisjonsberetningen; alt i orden. 

 

SAK 5: INNKOMNE SAKER 

Det var ingen innkomne saker til behandling på årsmøtet. 

 

SAK 6: AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2018 TIL UTTALELSE 

Lederen presenterte aktivitetsplan for 2018 i 8 punkter.  Det var ingen merknader til denne og 

den ble enstemmig vedtatt. 

Møterepresentanter etterlyste planer om å gi ut en revidert utgave av Vandreboka.  Til det 

svarte lederen at historielaget avventer DNT, som har planer om å gi ut en lokal turbok. Det 

ble også etterlyst kartverk for vestsiden for Husmannsplassbøkene. 

 

Kassereren gjennomgikk forslag til budsjett for 2018 og kommenterte noen poster.  Budsjettet 

ble vedtatt uten kommentarer. 

 

 



 

SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019 

Styret foreslår uendret kontingent for 2019 – kr 175 for enkeltmedlemmer og kr 250 for 

familiemedlemskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 8: VALG 

Leder av valgkomiteen, Thorstein Hernes presenterte valgkomiteens forslag til nye 

tillitsvalgte for 2018 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 

2018 er følgende: 

 

Leder:    Grethe Borgen (2018-2019) – gjenvalg 

Styremedlemmer: Haavard Lunde (2018-2019 - ny 

   Mikael Finsveen (ikke på valg) – opprykk fra varamedlem 

   Jostein Valved (ikke på valg) 

   Reidar Bostad (ikke på valg) 

Varamedlemmer: Anette Røsjorde (2018) – ny 

   Lena Wottestad Owren (2018) – ny 

 

Revisor:  Per Erik Engebretsen (2018) – ny 

Vararevisor:  Anne Karin Lunke (2018) – ny 

 

Styret har forespurt valgkomiteen om den vil fortsette et år til.  Dette har komiteen sagt ja til 

og den består for 2018 av: Thorstein Hernes, Einar Rindal og Randi Høstmælingen. 

Ingen merknader: enstemmig valgt. 

 

Møteleder Randi Høstmælingen hevet årsmøtet og ga ordet til lederen, Grethe Borgen. 

 

Historielagets gode samarbeidspartner, Jon Thorsrud, ble utnevnt til historielaget 

æresmedlem og fikk blomster og diplom for sin over 40 år lange innsats for historielaget og 

lokalhistorisk arbeid.  Det var et populært valg og Jon takket så mye for tilliten og det gode 

samarbeidet.  Han nevnte at han ble anbefalt av Ola Matti Mathiesen til å utforme den første 

årboka. 

 

Grethe takket av de tillitsvalgte som nå går ut av styret: Nina G. Skurdal, Kari Brennum og 

Jens Homb, som fikk hver sin vakre blomsterbukett. 

 

Det ble servert kaffe og kake og Einar Rindal fortalte om opprinnelsen til Vingrom Sangerhus 

og hvordan dette huset har fungert både som et sted for sangøvelser, barnehage og 

samfunnshus. Hans far, Tord Rindal var en av stifterne. Han viste noen gamle bilder og 

historielagets leder fikk æren av å overrekke to innrammede bilder til koret v/Inger Reistad. 

 

Inger Elisabeth Fryjordet fikk deretter ordet og holdt et langt og interessant foredrag med 

lysbilder om Vingrom. Hun gikk helt tilbake til istiden og nevnte bl.a. funn av gullgubber på 

Hovsjordet i.f.m. opparbeiding av veg til OL. Dette er det største funn som er gjort i Norge av 

slike. Det er pr. i dag 1 100 innbyggere i Vingrom og 123 elever i skolen. 

 

 

 



Som slutt på møtet spilte Gerd T. Rindal Vingromsangen av Tord og Gerd Rindal og 

møtedeltakerne fikk utdelt noter og tekst og sang med etter beste evne. 

 

Lederen takket alle for frammøtet og møtet ble avsluttet kl 18.45. 

 

 

Inger Reistd    Eystein Brandt   Kari Brennum  

          referent 

  

Kommentar til protokollen: 

I etterkant av årsmøtet har Haavard Lunde bedt om å bli fritatt for styrevervet i historielaget. 


