Protokoll fra årsmøte 2018 i Skien Historielag
tirsdag 29. januar 2019
Møtet ble avholdt i lokalene til Hauges Minde i Skien.
41 medlemmer var tilstede, inklusiv styret – alle med stemmerett.
Leder Per Forsberg ønsket velkommen til årsmøtet.
Årsmøtet ble gjennomført i henhold til §3 i vedtektene.
Konstituering av årsmøte
1. Valg av møteleder – Arne Kristian Sneltvedt
2. Valg av referent – Inge Bjørbæk
3. Innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent
4. Årsberetning
•

Ingrid Sørbøe leste opp styrets forslag til årsberetning.
En fyldig årsberetning som viser stor aktivitet for Skien Historielag.
For våre medlemmer har det vært 7 medlemsmøter med aktuelle foredragsholdere
og 2 bussturer. I tillegg er 4 utgaver av vårt medlemsblad «Brynet» sendt våre medlemmer.
Årsberetning enstemmig godkjent.

5. Regnskap
•

Per A. Svenkesen presenterte regnskapet og leste opp revisjonsrapporten.
Skien Historielag har en god og ryddig økonomi.
Sum eiendeler pr. 31/12-2018 er på kr. 748.392,- - derav en kontantbeholdning
på kr. 713.391,- . Beholdningen av bøker etc. er bokført til kr. 35.000,-.
Regnskapet enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
•

Ingen endring av medlemskontingenten for 2019.
Enkeltmedlem…………….kr. 250,-.
Familie………………………..kr. 400,-.
Medlemskontingent for 2019 enstemmig godkjent.

7. Innkomne forslag
•

Det var ikke kommet inn forslag fra våre medlemmer.

8. Valg
•

Eva Kise la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2019:
• Leder valgt for 1 år
Per Forsberg
• Styremedlemmer valgt for 2 år
Ingrid Sørbø
Bjørn Ivar Olsen – reservert seg for 1 år
Per Kristian Sneltvedt
• Styremedlemmer ikke på valg
Inge Bjørbæk
Per A. Svenkesen
• Varamedlemmer valgt for 1 år
Knut Åge Andersen
Marius Holmby
• Revisor valgt for 1 år
Arne Lundseth
Hans Petter Gonsholt
• Valgkomite - valgt for 2 år
Marius Roheim Johnsen
Einar Juve
Valgkomite - ikke på valg
Eva Kise
Styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene §5.
Valgene enstemmig godkjent.

Per Sondresen og Inger Lise Gundersen gikk ut av styret. Per Forsberg overrakte blomster
og takket for innsatsen..
Per Forsberg takket medlemmene for årsmøtet og inviterte alle til medlemsmøte.

Medlemsmøte etter årsmøtet
41 personer var tilstede på det åpne medlemsmøtet etter at årsmøtet var avsluttet.
Møtet startet med servering av snitter, kaffe og hyggelig prat rundt bordene.
Kveldens foredragsholder var Jan Terje Olsen som holdt et kåseri om «Epokestreif fra Skien historie
– bank, finans og annen forretningsvirksomhet».
Et meget interessant foredrag hvor han bl.a. fortale historien om familiens urmakerforretning
i Skien – fra etablering til avvikling.
Etter foredraget var det lotteri med blomster og bøker som gevinster.
Per Forsberg rundet det hele av og ønsket velkommen til vårt neste medlemsmøte 26. februar 2019.
Kveldens foredragsholder er professor Torgrim Titlestad.

Skien, 4. februar 2019
Inge Bjørbæk
referent

