
 
 
 
 

Referat fra Årsmøtet i Gjerdrum Historielag 2015 
 
 
 
Årsmøtet ble holdt i Gjerdrum Kulturhus torsdag 12. mars 2015, kl 19.00 
 
Styreleder Tor Laache ønsket 42 medlemmer velkommen, og syntes det var hyggelig med så 
mange frammøtte. 
 

1.   Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Tor Laache ble valgt til 
møteleder og Per Fladby til referent. 

2.   Årsberetning for 2014. 
Leder gikk kort gjennom den utsendte årsberetningen punkt for punkt, og knyttet noen 
utfyllende kommentarer til enkelte av postene. Etter gjennomgangen ble det åpnet for 
spørsmål og kommentarer. Ragnhild Ruud ønsket at styret informerte ungdomsskolen 
om bytte av guide/kontaktperson for gravhaugene på Thorshaug. Ellers ingen 
kommentarer 

3.   Regnskap 2014 ble gjennomgått av Egil Åberg, og revisjonsrapport opplest. 
Regnskapt ble godkjent. 

4.   Valg: 
Valgkomiteen hadde bestått av Anvor Sundli, Britt Fossumstuen og Ragnhild Ruud. 
De to sist la fram forslaget fra valgkomiteen. 
På valg var lagets leder. Tor Laache hadde frasagt seg gjenvalg og forslag på ny 
leder var Arvid Einmo. Det framkom ikke motkandidater og Arvid ble valgt. 
Valg av styremedlemmer: her var Mona Engell og Per Fladby på valg. Begge hadde 
sagt ja til gjenvalg. Det ble ikke framsatt motkandidater og disse ble gjenvalgt. 
Valgkomiteen hadde også foreslått at May Ringnes rykker opp fra varamedlem til fast 
styremedlem. Hun ble valgt 
Valg av varamedlemmer: Berthe Marie Thorsaug hadde frasagt seg gjenvalg. 
Valgkomiteen hadde forslag på Tor Laache og Elisabeth Huser som nye 
varamedlemmer. Disse ble valgt. 
Valg av Revisor: på valg var Tor Gjertsen som ble gjenvalgt. 
Styremedlem Anne Eskild var ikke på valg i år. 
Valgkomiteen foreslår ikke nytt medlem til egen komitee, men her foreslo styreleder 
at Britt Fossumstuen fortsetter, og årsmøtet valgte henne. De to øvrige var ikke på 
valg. 
Styret gis fullmakt til å velge utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag 
 



Valgkomiteen hadde vurdert og kom med forslag på at det opprettes noen 
arbeidsgrupper utover de som allerede er i virksomhet. De mener også at det vil være 
fornuftig å gi enkelte styremedlemmer oppgaven med å holde kontakt med gruppene.  
Følgende forslag var lagt fram: 
Saga – eksisterer i dag, mulig behov for noen mer formell sammensetning. 
Arkiv og bibliotek, her er allerede gruppa etablert. Den består av På Spilling, Eigil 
Ruud og Ragnhild Ruud. Dessuten jobber Finn Stokker med digitalisering og 
arkivering av bilder i samarbeid med Romerike Historielag. 
Kultur minner og merking av turstier: Når det gjelder frivillige til å merke og rydde 
stier i Allmenninga fortalte Kjell Rud kort om arbeidet som han og flere jobber med i 
samråd med Allmenninga. Merking av stier, utbedring av klopper med mer. 
Interesserte kan ta kontakt med han.  
Reise og arranemangskomitee: her har Mona Engell i mange år gjort en veldig god 
innsats, og fikk tilslutning på å fortsette denne jobben. Berthe Marie Thorsaug trer inn 
arbeidsgruppa.  
Innsamling og registrering av historisk materiale. Denne gruppa eksisterer ikke i 
dag. Tor Laache kunne ha interesse for få etablert dette. 

 
Årsmøtet ga sin tilslutning til at styret jobber videre med etableringen av 
arbeidsgruppene 

5.   Styret la fram skisse til aktiviteter for kommende år. Årsmøtet ga tilslutning til skissen 
og styret jobber videre med denne planen. 
 
 

 
Etter kaffepausen hadde styret invitert Halvard Huser til å fortelle om bakkeplaneringens 
historie i Gjerdrum fra den spede begynnelse på 1950-tallet og fram til langt ut på 1980-
tallet. Halvard hadde en meget interessant og levende framstilling av denne perioden som 
han i stor grad har vært med på i nesten hele epoken. For øvrig vises til eget referat om 
temaet.  
 
Tor Laache     
Styreleder       Per Fladby 
        Referent  
 

 
 


