
     
 

 

Referat fra årsmøte i Gjerdrum historielag 2013 

  
                  stiftet 1952 

 

 

Referat fra årsmøte i Gjerdrum Historielag holdt i Kulturhuset torsdag  

14. mars 2013 kl. 19.00: 

 

Styreleder Tor Laache ønsket 24 medlemmer velkommen. Anne Thori Kogstad dro dagens 

mytekalender med omtale av Gregor den store, pave i Roma på 500 tallet. Han ville egentlig 

ikke bli pave, men når han først tok jobben satte han betydelige spor etter seg: han fant opp 

skjærsilden, organiserte butikken mye bedre enn før, forbedra liturgien og la grunnlaget for 

korsangen som har navn etter han. Gregorsmesse var 12. mars. Primstaven kan fortelle at 

dersom det drøpper fra taket denne dagen, blir det tidlig vår. I år var det bikkjekaldt – våren 

kommer seint. Noe trøst kan det være i at dersom du ser kråka på samme dag, kommer våren 

tidlig. 

 

1. Deretter ble årsmøtet satt. Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden. Per Fladby 

ble valgt til møteleder og sekretæren ble valgt til å føre protokollen. 

 

2. Årsberetningen for 2012. 

Sekretæren gikk gjennom årsberetningen.  Anne kommenterte noen utvalgte punkter.  

Årsberetningen ble deretter godkjent. 

 

3. Regnskap for 2012. 

Sekretæren gikk gjennom regnskapet (regnskapsføreren var på korøvelse). 

Revisjonsberetningens siste setning, hvor revisor anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet, 

ble lest.  

Regnskapet ble deretter godkjent. 

 

4. Valg 

a) Valg til styret, Valgkomiteen forslag: 

 

Tor Laache  - leder:   - gjenvalg for et år 

Mona Engell  - styremedlem  - gjenvalg for to år 

Per Fladby  - styremedlem  - gjenvalg for to år 

Berthe Marie Thorshaug - nytt varamedlem - velges for to år 

 

Revisor:  Tor Gjertsen   - gjenvalg for et år 

 

Lederen ble valgt særskilt, og årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon. 

 

Ikke på valg i 2013: 

Anne E. Rasmussen  - styremedlem 

Ola Kroken   - styremedlem 

Arvid P. Einmo  - varamedlem 

 

b) Valg til valgkomité, forslag fra styret: 

 

Britt Fossumstuen - gjenvalg for 2 år 

 

Årsmøtet sluttet seg til forslaget ved akklamasjon. 

 

 

 



 

 

Ikke på valg i 2013: 

Ragnhild Ruud    

Anvor Sundli 

 

Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag:  

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge utsendinger til årsmøtet i Romerike historielag.  

 

5. Styrets utkast til aktiviteter i 2013:  

Møtelederen gikk gjennom styrets forslag. Tor utdypet noen av forslagene. 

Årsmøtet hadde ikke merknader til utkast til aktiviteter, og skissa legges til grunn for styrets 

arbeid med det endelige programmet.   

Styret vil vurdere å la aktivitetsplanen følge skoleruta neste år for å komme på linje med de 

øvrige samarbeidspartene i Gjerdrum Kulturforum.   

 

Tor rundet av årsmøtet med å takke Anne som går ut av styret etter å ha vært leder og 

varamedlem i til sammen 15 år. Mona påskjønnet revisoren og regnskapsføreren.  

 

I kaffepausen tok årsmøtet turen innom bygdekorets øving, og ble traktert med to viser.  

 

Kveldens kulturtema tok Tor seg av. Han dro de store historiske linjer fra borgerkrigstidas 

Norge, via Kalmarunionen og dansketida fram  mot 1814, og mesterlig fletta han 

historielagets ymse turer inn i fortellinga. Det ble en forrykende forestilling om dramatiske 

handlinger, stormaktsintriger, fordelaktige giftermål og forklaring på hvorfor vi har 

Vasaloppet og Birken mv. Og med dette ble det lagt et solid grunnlag for neste års 

grunnlovsjubileum.  

 

 

 

 

 

Per Fladby 

møteleder       Ola Kroken 

        protokollfører 


