Brøttum Historielag
Referat fra Årsmøte 2019.
Årsmøtet ble avholdt i Veltsalen på Hagatun mandag 11.mars 2019
Leder Thor Even ønsket vel møtt. Det møtte 22 medlemmer.
1. Innkalling og dagsorden. Godkjent.
2. Årsberetning. Sekretær leste årsberetning. Godkjent.
3. Regnskap og revisjonsberetning.
Kasserer Kari Eva Halden la fram årsregnskapet. Revidert av revisor Ole Berg. Godkjent.
4. Fastsetting av kontingent og godtgjørelser.
Kontingent. Årsmøtet foreslår at medlems-kontingenten heves med kr 50,-, til kr 300,- pr år inkludert
årboka. Enstemmig godkjent.
Godgjøring til kasserer vedtatt til fortsatt å være kr 2.000,- pr år.
5a. Det var ikke kommet inn andre saker for behandling på årsmøtet.
5b. Framtida. Tanker og ideer.
Leder Thor Even nevnte at vi har registrert mer enn 6.700 bøker. Vi jobber med systematisering av
disse videre i 2019.
Sommerfestarrangement på Sjusjøen også sommeren 2019. Det blir arrangert fredag 19.juli.
Vi bør også ha en markvandring i sommer. Vi pleier å ha tur og markvandring annethvert år.
Forslag fra Knut Finneid om å gi et sett med Brøttumsbøker til alle møtelokaler og andre institusjoner
i bygda.
Vi planlegger også vervekampanje av medlemmer i 2019.
Det er også et ønske om utvandrerbok. Bind 14 av brøttumsbøkene?
6. Valg. Valget ble ledet av leder i valgkomiteen Bjørn Olav Sveinhaug.
Leder Thor Even Tomter var på valg. Gjenvalgt for 2 år med akklamasjon.
Kasserer Kari Eva Halden var på valg. Hun hadde frasagt seg gjenvalg, men har sagt seg villig til å
fortsette å føre regnskapet.
Arvid Rognhaugen var også på valg. Gjenvalgt med akklamasjon.
Ny i styret var foreslått Svein Erik Bergundhaugen. Valgt med akklamasjon.
Varamedlem Oddny Leine ble gjenvalgt med akklamasjon.
Revisor Ole Berg. Gjenvalgt med akklamasjon.
Ny i valgkomiteen. Årsmøtet foreslo Asbjørn Sletvold. Valgt med akklamasjon.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. Gunnar Mæhlum og Ingebjørg Finneid ble valgt til å
underskrive årsmøteprotokollen.
Åsmund Sjeldnes informerte litt om slektsgransking, og hvordan vi kan komme i gang.
Inger Reistad (søster til Kari Tomter)
Fortalte om sin slekt, med utgangspunkt i Kari og Torstein Sandviken (oldeforeldre) i Lom.
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