Gjerdrum Historielag innkaller til
årsmøte.
Styret i Gjerdrum Historielag konstaterer at det ikke vil la
seg gjøre å avholde fysisk årsmøte i 2021 innen fristen, som er vedtektsfestet til utløpet av
mars. Restriksjonene i forbindelse med koronapandemien gjør dette umulig. Vi er også
kommet til at et digitalt årsmøte blir for komplisert for mange. Derfor velger vi å gjøre
«årsmøtet» slik:

På historielagets hjemmeside www.gjerdrumhistorielag.no vil du finne:
•
•
•
•

Årsmelding for 2020
Regnskap med revisjonsberetning for 2020
Arbeidsplan for 2021
Innstilling fra valgkomiteen.

Vi ber nå om medlemmenes godkjennelse av alt dette. Men vi må naturligvis også åpne for
kommentarer og evt. motforslag. Som i fjor legger vi derfor et lite skjema på hjemmesida der
det blir mulig å skrive og sende kommentarer. Årsmeldinga vil bli rettet dersom det oppdages
feil eller mangler. Styret vil vurdere innkomne forslag til endringer i arbeidsplanen. Har du
spørsmål eller kommentarer til noen av papirene, kan du sjølsagt også kontakte noen i styret
pr. telefon. Du finner telefonnumrene våre på hjemmesida. (Se under fanen «Om
historielaget».)
Angående valg gjør vi slik: Dersom noen vil fremme motkandidater til noen av personene
valgkomiteen foreslår, må styret få melding om dette innen 20. mars. Vi vil da evt. melde
motforslagene tilbake til medlemmene, og finne en måte å gjennomføre et valg mellom
valgkomiteens forslag og motkandidaten digitalt.
Dersom styret ikke innen 20. mars har mottatt forslag om det motsatte, vil styret anse
årsmelding, regnskap, arbeidsplan og valg som godkjent.

Gjerdrum 27. februar 2021
Med hilsen
Styret i Gjerdrum Historielag

Stiftet 1952

Årsberetning for 2020
Styret har bestått av:
Leder:
Tor Laache
Nestleder:
Mona Engell
Sekretær:
Tone Øvergaard
Styremedlem:
Terje Brodal
Styremedlem:
Terje Sagen (Ansvarlig for historielagets web-side)
Kasserer:
Per Olav Rustad (Er ikke formelt med i styret, men møter etter styrets/eget ønske)
Varamedlem:
Elisabeth Huser
Varamedlem:
Ledig med Stein Sørum som frivillig møtende.
Varamedlemmene møter fast på styremøtene.
Tor Gjertsen er valgt revisor. Valgkomite har vært Anne Eskild Rasmussen, Ragnhild Grøndahl og Per
Fladby.
Gjerdrum Historielag har i dag 210 medlemmer. (207 i 2019)
Vi har pr. 31.12.20 tre æresmedlemmer: Olaf S. Bakken, Jens Thori og Finn Stokker.
Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2020 har hatt et overskudd på kr.10.200,-. Regnskapet
med revisjonsberetning er vedlagt årsmøtepapirene.
1. Møter, representasjon og faste engasjementer
Det har siden forrige årsmøte vært 6 styremøter. I tillegg har styret jevnlig kontakt på telefon og epost.
Året 2020 har vært sterkt preget av korona-pandemien. Norge ble stengt samme uke som laget skulle
hatt årsmøte. Vi fikk følgelig ikke gjennomført et normalt årsmøte. Årsmelding og regnskap for 2019
var sendt medlemmene elektronisk sammen med den ordinære årsmøteinnkallingen. Vi sendte ut en
SMS til medlemmene og ba dem se igjennom årsmøtepapirene og komme med kommentarer innen 15.
april. Det kom ikke inn vesentlige kommentarer. Styret har derfor pr. 17. april meldt tilbake til
medlemmene på vår hjemmeside at vi anser årsmelding og regnskap for 2019 godkjent, og at årsmøtet
også har akseptert at kontingenten heves med 25 kroner.
Valgkomiteen hadde til årsmøtet innstilt Stein Sørum som nytt varamedlem til styret til erstatning for
May Ringnes, mens alle øvrige med valgte tillitsverv hadde sagt ja til å fortsette. Stein Sørum har
derfor i 2020 møtt på styremøtene og fungert sammen med de øvrige styre- og varamedlemmer. Styret
er klar over at det ikke er gjennomført lovlig valg, men håper medlemmene kan godta dette slik
situasjonen har vært i 2020.
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Styret hadde til årsmøtet satt opp en arbeidsplan. Vi har gjennomført en del av det vi hadde tenkt oss,
men ikke alt. Det ble sendt ut et revidert høstprogram til medlemmene 28. juni, og det er også sendt ut
påminnelser på SMS. På våre arrangementer har vi tatt opp navneliste med telefonnummer, for evt. å
kunne hjelpe til med smittesporing i ettertid. Terje Sagen har vært smittevernansvarlig på «innearrangementene». Etter at det ut gjennom sommeren ble stadig mindre koronasmitte og lempning i
regelverket, steg smitten igjen utover høsten, noe som dessverre også førte til avlysing av vårt
populære julemøte.
I 2020 er arbeidet med bygdeboka kommet i gang. Håvard Kongsrud er i gang med å skrive, og
samarbeider med den kommunalt oppnevnte bygdebokkomiteen. Han samarbeider også nært med
styret i historielaget, og har vært invitert på et styremøte. Særlig har han jevnlig kontakt med Terje
Sagen som jobber med digitalisering og registrering av bilder, og med Tor Laache som prøver å hjelpe
til med å knytte kontakter og drive PR for prosjektet. Bl.a. har vi fått til omtale i Romerikes Blad og
Over Skigarden. Dessuten vil det framover bli et fast innlegg fra Håvard eller andre i Menighetsbladet.
Håvard har ikke minst nær kontakt med arkivkomiteen (Ragnhild Ruud, Eigil Rud, Finn Stokker,
Elisabeth Engø og Lars Kogstad Brodal). Han har nå kontor vegg i veg med arkivrommet på
biblioteket.
Arkivgruppa har bestått av Ragnhild Ruud, Eigil Rud, Finn Stokker, Elisabeth Engø. De har arbeidet
med arkivering som i tidligere år; i 2020 med god hjelp også av Lars K. Brodal. Dessuten har jo nå
Håvard Kongsrud begynt å hente ut stoff til bygdeboka fra arkivet. Blant stoff som er kommet inn i
2020 kan nevnes en stor mengde papirer fra Gjerdrums eldste bedrift, Gjerdrum Aktiemølle AS, som
ble nedlagt i 2019.
Kommunens navnekomite: Anne Thori Kogstad er leder. De øvrige medlemmene fra historielaget er
Mona Engell, Steinar Hansen og Per Fladby. Det har ikke vært møter i navnekomiteen i 2020, men
komiteen har henvendt seg til kommunen for å få mer bruk av navnet Hønsisletta, framfor
Skjønnhaugtunet. Hønsisletta er det offisielle navnet.
Gamlesaga på Harasletta: Til å ha ettersyn med saga og komme med ideer til aktiviteter, fungerer
Arvid Einmo og Per Fladby. Saga ble brukt under vårt arrangement 1.mars (se under), men er etter det
ikke brukt i 2020. Men Per Fladby har hatt de eldste barna i barnehagen på Harasletta med på
omvisning i saghuset 16.nov. Tema var gamle dager.
Gravhaugene: Det planlagte samarbeidet med ungdomsskolen om rydding av gravhaugene ble ikke
utført denne våren. Tiltak vedr covid-19 er årsaken til dette.
Ryggsekkturer: Mona Engell har vært turkoordinator for historielagets ryggsekkturer i samarbeid
med Hans Heni og Ragnhild Ruud.
Skiltegruppe: Setervangene er merket tidligere. Det er ønske om å sette opp flere skilt ved
kulturminner i bygda. Stein Sørum, Per O. Rustad, Terje Brodal, Mona Engell og Ragnhild Ruud er
med i denne. I tillegg har Vidar Hansen og Svein H Knutsen sagt de kan bidra. Tanken er å starte med
skilting langs Gjermåa. Per Olav Rustad og Tor Laache ryddet vollen på Gruvbakken for smågran rett
før jul.

2. Arrangementer i 2020.
1. mars: Skogdag på Harasletta. Arrangementet var lagt opp i et samarbeid mellom styret og
«gamlesaggruppa» Per Fladby og Arvid Einmo. Dessuten samarbeidet vi med Frivillighetssentralen,
4H og Fjordhestlaget. Vi hadde lagt opp til et ganske stort program. Bl.a. kunne en oppleve:
•
•

Tømmerhogst med svans og øks, og deretter lunning med hest.
Tømmerhogst med motorsager fra 1950-60-tallet, og lunning av tømmer med traktor med
halvbelte fra samme tidsperiode.
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•
•
•

Demonstrasjon av gamlesaga på Harasletta.
Kjøretur med hest og kjerre.
Salg av grillpølser, vafler, saft og kaffe.

Dagen startet med en stor dugnad med å rydde snø pga. kraftig snøfall natta før. Men alt kom på plass,
og vi antar at omkring 100 personer var innom arrangementet. Det tar for mye plass å liste opp alle
som bidro til arrangementet, men alle skal ha en stor takk!
12. mars: Årsmøtet. Årsmøtet ble avlyst. Se teksten foran! Det annonserte foredraget og
filmfremvisningen om teglverket i Holter ble tatt inn i høstprogrammet. Se under!
6.juni: Gjerdrumsdagen. Gjerdrumsdagen slik vi kjenner den, ble avlyst i 2020. I stedet
gjennomførte kommunen et arrangement som ble strømmet til innbyggerne. Her var det ulike innslag
fra de lag og foreninger som normalt deltar. Historielaget deltok med Terje Sagen, som sammen med
bygdebokforfatteren ble intervjuet om bygdebokprosjektet.
14. juni: Vandring fra Ask til Bråtasletta. Dette var første arrangement vi fikk gjennomført etter at
koronaen kom. Utgangspunktet var at historielaget har samarbeidet med grendelaget i Sørbygda om å
sette opp skilt med historiske opplysninger langs den nye gangvegen fra sjukehjemmet til
Frognerlinna. Vi hadde kafferast på plenen utenfor Høyenhall skole, som nylig er blitt restaurert som
bolig for Gunn Oreholtet og Svein B. Olsen. Guider underveis var og Per Fladby, Ragnhild Grøndal
og Tone Øvergaard. Ellers fortalte Tor Laache om knottfabrikken på Bråte under krigen og Hans
Larsen om sin bestefar smeden Hans Larsen. Ca 40 deltakere.
13. sept. Vandring på Ask. Hønsimeieriet. Dette var siste stopp på vårt prosjekt med å lese om og
oppsøke de fem meierikretsene i bygda. Det var ca 60 frammøtte turdeltakere. Vi startet på
Kulturhuset med at Tor Laache snakket litt om veger og hvorfor Ask ble sentrum i Gjerdrum; dvs. den
eldste historia på Ask. Deretter gikk vi opp til Askhøgda og snakket bl.a. om kornmagasinet og Askgårdene.
Neste stopp var foran bensinstasjonen. Deretter stopp foran Hos Nabo’n, Coop-en og foran
Frisørhjørnet. På disse stedene overtok Terje Brodal «regien» i tett samarbeid med Odd Nordengen og
Ola Kroken. Vi fikk høre om en lang rekke personer og virksomheter som har hatt tilhold på Ask de
siste hundre årene.
Siste post på programmet var at Tor Laache hadde en kort orientering om Hønsimeieriet.
På hjemmesida ligger et sammendrag av det vi så på vandringen, og også en lang artikkel om
Hønsimeieriet. Vi anbefaler å lese der for nærmere informasjon.
11.okt.: Ryggsekktur langs Gjermåa. Tema var hyttene langs Gjermåa fra Lysdammen til Nybrua.
Ca 50 deltaker. Dette ble en koselig og «spennende tur», spennende i den forstand at vi kom innom en
del eiendommer vi ikke har tilgang til ellers. Noen av hytte-eierne på denne turen var meget
imøtekommende, og hadde gjort seg stor flid til vi kom. Vi startet ved Lysdammen, og rett oppi
bakken ligger Gauterudhytta. Ragnhild Ruud fortalte historien om eiendommen på ca. 700 dekar.
Skogshusværet ble bygget i 1954, etter datidens krav fastsatt av myndighetene for skogshusvær.
Bygget er oppført i bindingsverk fundamentert på gråsteinsmur. Eiendommen eies i dag av Halvor
Hoel, en nevø av Gauterud. Skogshusværet er restaurert flere ganger, og fremstår i dag som meget
velholdt.
Vi gikk blåstien forbi Grytfossen, og en kort stopp ved Gjester-hytta. Familien Gjester fikk bygge her
som en kompensasjon for at familien mistet alt de eide i raset Hellen i 1924. De eide og drev
telefonsentralen som ble tatt av raset. Ingen bruker stedet, og hytta er et trist syn og står til nedfalls.
Fulgte stien videre et lite stykke, før vi svingte av stien og ned mot hyttene langs elva. Her ligger det
flere flotte eiendommer som blir mye brukt. Vi passerte Tua, en hytte bygd ca. 1940. Her gikk vi inn
på en gammel tursti som ble brukt før i tiden.
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De fleste eiendommene vi passerte har store tomter, på mellom 4 og 20 mål. De fleste hyttene, som er
av laftet tømmer, er bygd under krigen og er av meget god standard. De er bygget av lokale
håndverkere, bl.a. av Ole Kulsrud og sønner. Det er også en del reisverk-hytter som ble bygget på 50tallet. Vi var innom eiendommen til Svein Gulbrandsen, hvor vi ble tatt imot med åpne armer. De har
en fantastisk godt bevart eiendom med flere boenheter. Vi passerte mange hytter med navn som
bl.a. «Hammer-hytta» og «Karstensen-hyttene». Dette er hytter som både er og har vært i familien,
men også hytter som er solgt flere ganger. Den største av disse eiendommene ligger på Krohnsvangen, rundt 20 mål. Dette er den eldste hytta, og bygd ca. 1910.Det var tydelig at dette hadde vært
en flott eiendom, men dessverre har den blitt overlatt til tidens tann og trenger absolutt en
håndsrekning, hvis den skal reddes. Hans Heni inviterte oss inn på sin egen hytte-eiendom, hvor vi nøt
kaffe og medbrakt matpakke. Hans fortalte en spennende historie om Krohn-familien. En av eierne var
Lillebil Ibsen. Hun er født Sofie Parelius Monrad Krohn, var norsk skuespiller og danser. Alt i alt en
morsom tur, som vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på.
20.okt.: Åpent møte med hovedtema om den nye bygdeboka. Møtet ble av «koronasmitte-hensyn
og avstandskrav holdt i Høyenhall på Kulturhuset. Dette fordi vi var svært usikre på hvor mange som
ville komme. Vi ble ca. 25 personer. Vi hadde bedt bygdebokforfatter Håvard Kongsrud fortelle om
hvordan arbeidet med bygdeboka er lagt opp, og om hvordan stoffet er planlagt disponert. Håvard
hadde en times gjennomgang av dette, samt at han også presenterte noen smakebiter fra det han har
skrevet om til nå. Bl.a.; de første traktorene i Gjerdrum, og om menighetssøstrenes arbeid med
eldreomsorg før dette ble et kommunalt ansvar.
Uka før hadde bygdebokkomiteen arrangert bildeinnsamlingsmøte der folk som hadde bilder de tror
kan komme til nytte i bygdeboka, fikk hjelp til skanning og registrering. Terje Sagen deltok fra
historielagsstyret.
Etter kaffe og kaker, som av koronahensyn måtte serveres ved bordene, var det duket for foredrag og
film framvisning om teglverket på Døli/Hermanstua i Holter; dvs. rett ved grensa til Gjerdrum på
Kjærstad. Rigmor Lerengen var foredragsholder. Hun vokste opp ved fabrikken som hennes far og
farfar drev. På teglverket ble det produsert murstein, takstein og drensrør helt fram til bygget brant i
1960. Filmen var fra tidlig på 50 tallet, og var laget som en informasjons-film fra Statens Filmsentral.
Annet:
•
•
•

•

•

•

•

15.01: Anne T. Kogstad og Tor Laache hadde med bygdebokforfatter Håvard Kongsrud på en
flere timer lang «bli kjent tur» i bil gjennom bygda.
13.02: Tor Laache holdt lunsjforedrag «Kultur til matpakka» om utviklingen på Ask.
13.05: Terje Brodal og Tor Laache hadde møte med Emrik Vatndal i Gjerdrum bygderevy.
Møtet handlet om ideer til bygderevyen som i år skulle ha gamle dager i bygda som tema, og
der gjennomgangsfiguren skulle være en bygdebokforfatter som leiter etter historier til
bygdeboka. Vi oversendte en del ideer til bygderevyen, men så ble revyen avlyst ei uke før
premieren pga. koronaen.
08.10: Tor Laache deltok på Romerike historielags høstmøte. Dette ble det eneste møtet vi var
på i Romerike Historielags regi i 2020. Koronaen tok både vårmøtet, årsmøtet og feiringen av
100-årsjubileet, som er utsatt til 2021. Men vi har bidratt med bilder og opplysninger om vårt
lokallag til jubileumsboka som kommer.
12.10.: Mona Engell og Tor Laache deltok på møte i Skedsmokorset Rotaryklubb, der
pensjonert geo-ingeniør, Rolf Lauritzen fra Skedsmo, holdt foredrag om kvikkleireskredet i
Kankedalen i 1924.
25.10: Vidar Hansen representerte Gjerdrum historielag som turleder for Landart arrangementet «Skogstur utenom det vanlige» i kulturukene. Turen gikk fra Kogstadvangen til
Myrgruvefossen.
Historielaget hadde først tenkt å dele ut oppmerksomheter til personer styret mente fortjente
dette på årsmøtet 2020. Da møtet pga. koronaen ble avlyst, utsatte vi denne utdelingen til
julemøtet. Men da også dette møtet måtte avlyses, valgte vi å reise rundt til disse personene
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•

•

før jul. Oppdraget ble utført av Mona Engell og Tor Laache. Følgende personer fikk en
oppmerksomhet: May Ringnes, Elisabeth Engø, Ragnhild Ruud, Finn Stokker, Per Fladby og
Arvid Einmo.
Det er lagt ut mange nye lokalhistoriske artikler på hjemmesida vår i 2020, og vi må rette en
spesiell takk til Tor Laache for mange flotte bidrag her. Vi anbefaler våre medlemmer å lese
dem! Dessuten oppfordrer vi våre medlemmer til sjøl å sende oss bidrag til hjemmesida. Vi
har folk som kan hjelpe til dersom det trengs litt hjelp til korrektur og redigering!
Som opplyst i fjorårets årsmelding har vi nå som hovedregel sluttet å levere ut informasjon til
medlemmene i postkassene. Informasjon, møteinvitasjoner, osv. sendes nå ut pr. e-post og
medlemsvarsler via SMS. Dette kombineres med å legge informasjonen ut på vår hjemmeside.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra medlemmene om hvorvidt dette fungerer greit!

Styret i Gjerdrum Historielag takker alle som bidrar i lagets arbeid med lokalhistorien. Spesielt takker
vi dem som bidrar i de ulike komiteene, men også alle som trofast møter opp på våre arrangementer og
inspirerer styret og komiteer til fortsatt arbeid!!
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Gjerdrum Historielag

Balanse 2020
EIENDELER

2019

2020

Driftskonto, bank

36 641,61

46 357,50

Sparekonto, bank

124 329,60

124 814,18

0,00

0,00

160 971,21

171 171,68

160 971,21

171 171,68

163 506,69

160 971,21

-2 535,48

10 200,47

160 971,21

171 171,68

134 163,36

144 363,83

8 513,35

8 513,35

18 294,50

18 294,50

160 971,21

171 171,68

Omløpsmidler

Kasse
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital ved start på året
Årsresultat overføres egenkapital
Sum egenkapital

Fordeling egenkapital
Driftskapital
Fotofond
Fond Utsyn
Sum egenkapital

Merk:
I 2018 ble det bevilget kr 25.000 til arbeidet med ny bygdebok. Siden dette
fortsatt ikke er utbetalt, er denne utgiften ikke synlig i regnskapet.

Gjerdrum Historielag

Regnskapsoversikt for 2020
Konto
3100
3201
3202
3203
3204
3209
3210
3300
8040

4101
4201
4202
4203
4204
4209
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5710
5715
5720

Beskrivelse

Inntekter

Medlemskontingent
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Andre møter
Gaver, tilskudd
Salg, diverse
Renter

42 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 855,55
6 693,88
0,00
491,38

Sum inntekter

51 090,81

Utgifter

(1)
(2)

Medlemskontingent RHL og LLH
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Andre møter
Porto og gebyrer
Kontormatriell
Gaver o.l.
Hjemmeside
StyreWeb
Arkivgruppa
Gamlesaga
Støtte lag og foreninger
Utstyr
Bygdeboka
Reiseutgifter

24 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 006,44
79,50
0,00
4 886,60
0,00
0,00
1 615,00
4 560,80
0,00
0,00
502,00
0,00

Sum utgifter

40 890,34

Resultat

(1) Historisk skogdag 01.03.2020
(2) Gave fra Gjerdrum Aktiemølle AS

10 200,47

-10 200,47

(1)

REVISORRAPPORT 2020

Regnskapet er gjennomgått og alt er funnet i skjønneste orden. Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner
regnskapet for 2020.

Gjerdrum 1/2 2021

Tor Gjertsen

Forslag til arbeidsplan for 2021.
Historielagets styre skal i hht. vedtektene framlegge for årsmøtet et utkast til arbeidsplan kommende
år. Koronapandemien gjør usikkerheten stor omkring hva som er gjennomførbart.
Møter/vandringer.
Vår arbeidsplan legger til grunn at det vil bli mulig å ha noen uteaktiviteter til sommeren, og at det blir
mulig å holde medlemsmøter inne til høsten/vinteren. Datoer må vi få komme tilbake til.
•
•
•

•

•

Det jobbes for tida med bygdebok bind 5. Vår ambisjon er å arrangere et møte med aktuelt fra
bygdebokarbeidet i samarbeid med forfatteren og bygdebokkomiteen.
Det er tanken å arrangere en «ryggsekktur» på forsommeren og en på høsten. Sted og tema må
vi komme tilbake til. Kom gjerne med ideer!
Det jobbes med historien til Gjerdrum Aktiemølle. I tiknytning til dette også eierskap og
utnyttelse av fall- og reguleringsrettighetene i Gjermåa. Dette kan være tema for en vandring
til høsten i området Rud – Rudsdalen - Horka.
Gjerdrums eldste hus er Gjeri-kjerka er satt opp i 1686. Vi tenker oss et møte til vinteren der
vi inviterer en foredragsholder til å snakke om bygget og inventaret; gjerne med vekt på
symbolikk. Kan egne seg til et samarbeid med menigheten eller Kirkeforum.
Vi håper å kunne arrangere vårt tradisjonelle julemøte i slutten av november.

Overnattingstur.
Det ble i fjor planlagt en overnattingstur til Grenlandsområdet. Dersom smittesituasjonen tillater det
vil vi ta opp igjen disse planene og forsøke å arrangere turen i september i år. I så fall med påmelding.
Annet.
•

•
•

•

Styret, arkivkomite og bygdebokkomite vil bistå bygdebokforfatteren i den grad han ønsker.
Det er fortsatt ønske/behov om innsamling av både bilder, skriftlige og muntlige historier. Her
kan alle medlemmer bidra! Har du bilder du ønsker å levere så kontakt Terje Sagen tlf. 900
68 304, eller e-post: bygdebok@gjerdrumhistorielag.no.
Styret foreslår å starte opp igjen et slektsgranskingskurs/-gruppe til høsten. Er du interessert i å
bli med? Kontakt Tone Øvergaard tlf. 412 62 957.
Historielaget har i 2020 etablert ei lita gruppe frivillige som jobber med planer for merking og
skilting av flere kulturminner i bygda. Gruppa ønsker seg ytterligere frivillige deltakere. Er du
interessert? Kontakt Stein Sørum tlf. 950 54 349.
Historielaget ønsker å samle inn gjenstander og minner fra annen verdenskrig til en liten
utstilling på Kulturhuset. Har du noe du tror kunne være av interesse for dette prosjektet, og
som du er villig til å låne ut? Kontakt da Mona Engell, tlf. 976 31 877.

Styret tar gjerne imot innspill dersom noen av medlemmene har andre aktiviteter å foreslå! Vi kommer
uansett tilbake med en årsplan så snart vi føler at pandemisituasjonen er tilstrekkelig avklart til at
arrangementer kan datofestes.

Gjerdrum Historielag.

Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet i mars 2021.
Valgkomiteen har bestått av Ragnhild Grøndahl, Anne Eskild Rasmussen og Per Fladby.
Årsmøtet i 2020 ble ikke avholdt på ordinær måte p.g.a. Covid 19.
Møtet ble holdt seinere på året men det ble ikke foretatt valg. Valgkomiteen foreslår derfor
at kandidatene som var på valg i 2020 velges inn for 1. år, og kandidater som velges i 2021
velges på normal måte for 2 år. Av den grunn blir hele styret på valg i år. Leder og revisor
velges alltid for ett år.
Valgkomiteen har forespurt de kandidatene som er på valg i år. Mona Engel er på valg som
styremedlem, og Elisabeth Huser er på valg som var til styret.

Vår innstillig til styret:

Leder -

Tor Laache, velges for ett år.

Styremedlem -

Terje Brodal, velges for ett år.

Styremedlem -

Terje Sagen, velges for ett år.

Styremedlem -

Tone Øvergaard, velges for 1 år

Styremedlem -

Mona Engell, velges for to år (gjenvalg)

Vara til styret -

Stein Sørum, velges for ett år

Vara til styret -

Elisabeth Huser, velges for to år (gjenvalg)

Valg av revisor:
På valg. Tor Gjertsen - gjenvalg

-

-

-

-

-

-

I tillegg til overstående foreslår styret i historielaget Ola Kroken som nytt medlem i
valgkomiteen etter Ragnhild Grøndahl.

