
     
 

 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum historielag 2011 
  

                  stiftet 1952 
 
 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum Historielag avholdt i Solheimstua i Kulturhuset onsdag 3. 
mars 2011 kl. 19.00: 
 
Egil Åberg dro en stemningsskaper – Harry Brandelius’ ”Gamla Nordsjøen”, og 
akkompagnerte allsangen ”Soltrall”. Styreleder Anne Thori Kogstad ønsket 21 medlemmer 
velkommen og foredro primstaven og dagens mytekalender:  
 
Mars var første måned i året i romernes kallender før den julianske ble innført i 46, Mars var 
også krigsgud. Mars er vårmåned og snømåned – det er ikke mange merker på primstaven. 
Fastelavn er søndag 6. mars i år. Faste betyr fastholdelse av religiøse skikker, særlig mat. 40 
fastedager står nå for tur etter gammel tradisjon, Jesus og Moses hadde 40 fastedager i sine 
tider. Fastelavnsriset har tradisjon fra førkristen tid, rituell rising er fruktbarhetskultur. 
Blåmandag, Fetetirsdag og Askeonsdag var tre dager med etegilde før fasten. Karneval betyr 
”opphevelse av kjøtt” og karnevalet varte ei uke før Askeonsdag.  
Så ble denne bolken av årsmøtet avsluttet med Hanna Winsnes vise ”Så lang er nå vinteren”. 
 
Deretter ble årsmøtet satt. Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden. Nestlederen ble 
valgt til møteleder og sekretæren ble valgt til å føre protokollen. 
 
1. Årsberetningen for 2009. 
Møtelederen og Anne T.K. gikk gjennom årsberetningen. Årsberetningen ble deretter 
godkjent. 
 
2. Regnskap for 2009 
Regnskapet ble gjennomgått av kassereren. Revisjonsberetningen ble lest. 
Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
3. Valg 
Valg til styret, Valgkomiteen forslag: 
 
Leder:   Tor Laache (velges for 1 år) 
Sekretær:  Ola Kroken (ikke på valg) 
Styremedlem:  Mona Engell (velges for 2 år) 
Styremedlem:  Anne R. Eskild (velges for 1 år) 
Styremedlem:  Per Fladby (velges for 2 år) 
Varamedlem:  Anne T. Kogstad (velges for 2 år) 
Varamedlem:  Arvid Einmo (velges for 1 år) 
  
Revisor:  Tor Gjertsen 
 
Lederen ble valgt særskilt, og årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon. 
 
Valg til valgkomité, forslag fra styret: 
 
Britt Fossumstuen (velges for 2 år) 
Ragnhild Ruud (ikke på valg) 
 
Etter forslag fra Anne TK ble Anvor Sundli valgt som det tredje medlemmet i valgkomiteen 
og for et år.  
  



 
Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag:  
 
Årsmøtet delegerer til styret å velge utsendinger til årsmøtet i Romerike historielag. 
 
 
4. Årsmøtet sluttet seg til forslaget om å heve kontingenten fra 120 kr. til 200 kr. fra 2012. 
 
 
5. Styrets utkast til aktiviteter i 2011. 
Møtelederen gikk gjennom styrets forslag. Årsmøtet kom med innspill til nye utflukter som 
for eksempel Mølen og bronsealderrøyser, Sagdalen og industrien som var.  
 
Anne T.K. tok ordet og oppsummerte noen høydepunkter fra sin tid som styreleder. Hun 
foreslo at styrelederen burde hatt en liten godtgjørelse for telefoner, bilbruk mv. Årsmøtet 
sluttet seg til dette forslaget om en årlig godtgjørelse på kr. 2000 til lederen. Etter forslag fra 
Per Fladby får valgkomiteen i mandat å drøfte og å komme med forslag til godtgjørelse av 
leder og øvrige styremedlemmer til neste årsmøte.  
 
Eigil Ruud tok opp bruk av historielagets oppsparte kapital. Det ble en frimodig diskusjon. 
Intet ble bestemt.  
 
Per Frantzen tok opp tildeling av adresser – han ville gjerne beholde ” Fjellstad Nedre” som 
tillegg til tildelt adresse ”Fjældstadgrenda 6”. Kommunen har nektet dette med hjemmel i 
matrikkelforskriften. Navnekomiteen vurderer å ta opp denne diskusjonen.  
 
Anne T.K. takket av Anvor Sundli, Egil Åberg, Tor Gjertsen og Arvid Einmo.  
 
Tor Laache takket for årsmøtets tillit. Han påskjønnet avgått leder med gave og gode ord med 
takk for solid innsats gjennom 13 år som styreleder. Årsmøtet ble deretter avsluttet. 
 
 
Kveldens kulturtema var www.gjerdrumhistorielag.net. og historielagets ”månelanding”. 
Arvid Einmo og nyvalgt leder fikk dessverre IKKE demonstrert den nye hjemmesida fordi 
Digitale Gardermoen sin server, som gir trådløst nett i kulturhuset, var nede denne kvelden.. 
Fryktelig ergerlig !! 
Tor oppfordra til at de skriveføre i laget til å legge ut på hjemmesida.   
 
 
 
 
Tor Laache 
møteleder       Ola Kroken 
        protokollfører 


