
     
 

 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum historielag 2014 
  

                  stiftet 1952 
 
 
Referat fra årsmøte i Gjerdrum Historielag i Kulturhuset torsdag 13. mars 2014 kl. 19.00: 
 
Styreleder Tor Laache ønsket 24 medlemmer velkommen.  
 
 
1. Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden. Tor Laache ble valgt til møteleder og 
Ola Kroken ble valgt til å føre protokollen. 
 
2. Årsberetningen for 2013. 
Sekretæren gikk gjennom årsberetningen på storskjerm.  Han foreslo rettelser på tre steder. 
Eigil Rud har undervist på barneskolen om skolehistorie. Sekretæren får fullmakt til å skrive 
inn 2-3 setninger. 
Årsberetningen ble deretter godkjent med de fire foreslåtte rettelser. 
 
3. Regnskap for 2012. 
Møtelederen gikk gjennom regnskapet. Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
4. Valg 
a) Valg til styret, Valgkomiteen forslag ble lagt fram av Britt Fossumstuen: 
 
Tor Laache  - leder:    - gjenvalg for et år 
 
Anne Eskild Rasmussen – styremedlem - gjenvalg for 2 år  
Arvid Peder Einmo – styremedlem  - ny som medlem for 2 år. 
Maj Grini Ringnes – varamedlem  - ny, velges for 2 år. 
 
Tor Gjertsen – revisor   - gjenvalg for et år 
 
Lederen ble valgt særskilt, og årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon. 
 
Ikke på valg i 2014: 
 
Mona Engell   
Per Fladby   
Berthe Marie Thorshaug 
 
b) Valg til valgkomité, forslag fra styret: 
 
Ragnhild Ruud - gjenvalg for 2 år    
Anvor Sundli  - gjenvalg for 2 år 
 
Årsmøtet sluttet seg til forslaget ved akklamasjon. 
 
Britt Fossumstuen ikke på valg i 2014.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 2014:  
Møtelederen gikk gjennom styrets forslag. Årsmøtet tok noen valg hvor det er valgmuligheter: 
Eidsvollsbygningen framfor bytur i mai og kulturhuset framfor både Grøkul og Sandum for 
julemøtet. Skissa legges til grunn for styrets arbeid med det endelige programmet.   
 
Tor rundet av årsmøtet med å takke Ola som går ut av styret etter 10 år. Ola fikk overrakt ei 
håndsmidd øks med hickoryskaft  i gave – meget hyggelig, selvfølgelig helt ufortjent, men 
svært kjærkomment og nyttig. Han takket pent for gaven, for tida i styret og det gode 
samarbeidet, og han overrakte minnepenn lasta med 759 MB fordelt på 848 filer. Kan være til 
noe nytte og glede for den nye sekretæren.   
Tor påskjønnet også revisoren og regnskapsføreren, ingen var til stede fordi øvelse på de skrå 
bredder krevde sitt. 
 
Kveldens kulturtema tok Tor seg av. Han hadde lest seg opp på Birger Kirkebys bygdebok 
bind III. I denne er det på 100 sider beskrevet utviklinga av gardene i bygda fra bronsealder til 
om lag 1840. Sidene er tungt lesestoff. Tor gjorde stoffet tilgjengelig ved hjelp av gardsnavn 
som tidfester rydding, og med påtegninger på kart i de ulike tidsepoker. Glimrende utført, og 
mye kunnskap fordelt. Foredraget er lagt inn på hjemmesida.  
Anne hadde en liten kommentar om at gardene i bygda trolig er eldre enn Kirkeby beskriver. 
 
 
 
Tor Laache 
møteleder       Ola Kroken 
        protokollfører 


