
     
 

 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum historielag 2012 
  

                  stiftet 1952 
 
 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum Historielag avholdt i Kulturhuset torsdag  
22. mars 2012 kl. 19.00: 
 
Styreleder Tor Laache ønsket 32 medlemmer velkommen. Anne Thori Kogstad foredro 
primstaven og dagens mytekalender:  
 
Vårjamdøgn i år er 20. mars og dag og natt er like lange over hele verden. Da står sola rett 
over ekvator. Primstaven sier at sånn været er i dag, sånn skal det være helt til St. Hans. 
Merke på primstaven er et stilisert kors, ei hakke – minner om at det snart er våronn  med 
Guds bistand.  
21. mars er minnedag for Benedikt av Nursia fra Italia, ca år 500. Benediktinerordenen danna 
mønster for det kristne klosterlivet. Benedikt lagde regler for en sunn og kristelig døgnrytme i 
et kloster, kombinerte bønn og meditasjon, med jordbruk og omsorg for fattige. I 1510 
framstilte en fransk munk benediktinerlikøren. På etiketten står den dag i dag ”D:O:M:, Deo, 
optimo, maximum som oversatt blir ”til Gud, den beste og største”.  
 
A cappella ”Og vesle lerka ho hev det so”, fordi Egil var så skral i ryggen at trekkspillet ikke 
kunne brukes.  
 
1. Deretter ble årsmøtet satt. Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden. Styrelederen 
ble valgt til møteleder og sekretæren ble valgt til å føre protokollen. 
 
2. Årsberetningen for 2011. 
Møtelederen gikk gjennom årsberetningen.  
Anne T. Kogstad redegjorde for samarbeidet med den nye bibliotekaren, og om de gode 
utsiktene for historielagets lokalhistoriske arkiv.  
Vidar Hansen etterlyste (sam)arbeidet med DIS - Norge – slektsgransking er hovedoppgaven, 
som hjelpemiddel er fotograferte gravsteiner på nett, Gjerdrum ligger etter.  
Ragnhild Ruud gjorde oppmerksom på at siste setning på s. 1 er upresis. Den rettes derfor til 
”Dette prosjektet ble ferdig høsten 2011.” Siden ferdigstillelsen i 2011 har Anne Lise Kroken 
Sveen tatt bilder som er lagt inn. Du kan se resultatet av prosjektet her: www.Akersmus.no, 
skoletjenesten / skolens kulturminnemeny / kommunevis ordnet. 
 
Årsberetningen ble deretter godkjent. 
 
3. Regnskap for 2011. 
Regnskapet ble gjennomgått av kassereren. Revisjonsberetningens siste setning, hvor revisor 
anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet, ble lest. Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
4. Valg 
Valg til styret, Valgkomiteen forslag: 
 
Leder:   Tor Laache   - gjenvalg for et år 
Styremedlem:  Ola Kroken  - gjenvalg for 2 år 
Styremedlem:  Anne R. Eskild  - gjenvalg for 2 år  
Varamedlem:  Arvid Einmo   - gjenvalg for 2 år 
 
Revisor:  Tor Gjertsen   - gjenvalg for et år 
 
Lederen ble valgt særskilt, og årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon. 



 
Ikke på valg i 2012:  
 
Styremedlem:  Mona Engell 
Styremedlem:  Per Fladby  
Varamedlem:  Anne T. Kogstad 
 
Valg til valgkomité, forslag fra styret: 
 
Ragnhild Ruud   - gjenvalg for 2 år 
Anvor Sundli   - gjenvalg for 2 år 
 
Årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon. 
 
Britt Fossumstuen  - ikke på valg i 2012 
 
Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag:  
 
Årsmøtet delegerer til styret å velge utsendinger til årsmøtet i Romerike historielag. Anne T 
Kogstad oppfordret medlemmene til å melde seg – vi har mange medlemmer og kan sende 
stor delegasjon (8-10 personer). 
 
5. Forslaget fra valgkomiteen om diverse godtgjørelser ble drøftet og følgende ble vedtatt: 
 

1. Historielagets leder utbetales en årlig godtgjørelse på 1000,- kroner for utgifter til 
telefon o.a. 
2. Det utbetales kjøregodtgjørelse etter statens satser til medlemmer som representerer 
laget på Romerike historielags årsmøte og andre arrangementer.  

 
6. Styrets utkast til aktiviteter i 2012:  
Møtelederen gikk gjennom styrets forslag. Mona Engell og Arvid Einmo supplerte fra 
hjemmesida om program og kostnader for forslaget til jubileumsturen til Stockholm. 
Påmelding 15. april 2012. Arvid viste i tillegg bilder, artikler og annet spennende innhold på 
hjemmesida. I år funka nettet i kulturhuset !! 
Jubileumsheftet ble spesielt omtalt. Frivillige til redaksjonskomité er velkomne.   
Før realitetsdrøfting av forslagene serverte vi oss kaffe.  
 
Bygdekoret, med ny dirigent, kom overraskende innom årsmøtet og dro 2 viser. Koret 
inviterte til Korkafé 14. april kl. 1400 i kulturhuset.  
 
Årsmøtet hadde ikke merknader til utkast til aktiviteter, og skissa legges til grunn for styrets 
arbeid med det endelige programmet.   
 
Kveldens kulturtema var ved Vidar Hansen, som fortalte levende og grundig om nordbygdas 
Trygve Trulsrud. Kåseriet kan du lese på hjemmesida vår. 
 
Tor Laache rundet av årsmøtet med å takke for årsmøtets tillit. Han takket styrets medlemmer 
for hyggelig og godt samarbeid, og valgkomitéen for innsatsen. Han påskjønnet kassereren, 
revisoren og kveldens kåsør med gjenbruk av bordpynten. 
 
 
 
Tor Laache 
møteleder       Ola Kroken 
        protokollfører 


