REFERAT FRA ÅRSMØTET I 2017
TID: TORSDAG 9. MARS 2017
STED: VENNESLASTAUA
Møteleder: Morten Aslaksen.
Det var hele 62 medlemmer til stede på årsmøtet.
Leder i Vennesla historielag, Morten Aslaksen, ønsket alle velkommen.
Første del av kvelden var avsatt til tidligere prest i Vennesla, Bjarne Nordhagen.
Han holdt et engasjerende kåseri om hvordan det var å vokse opp i Vennesla, og kom også inn
på hva som kjennetegner en venndøl.
Etter at kåseriet var ferdig var det tid for årsmøtesakene.
Styret i Vennesla historielag fremmet forslag om å øke kontingenten for hovedmedlemmer fra
kr. 200/år til kr. 250 fra 2018. Denne kontingenten har stått med samme beløp i mange år.
Dessuten vil årsskriftet komme i det nye A4 formatet i farger også fremover, noe som gir økt
kostnad.
Den nye kontingenten på kr. 250 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet
1. Sekretær Yngvar Hannevik leste opp årsmeldingen for Vennesla Historielag.
2. Kasserer Gerd Wiik Hansen gikk gjennom regnskapet for Vennesla Historielag.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Økonomien til Vennesla historielag er god.
3. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Kåre Håverstad, Jørdis Hodnemyr og Finn Oskar Hansen.
Innstilling fra valgkomiteen:
Innstillingen ble lagt frem av Kåre Håverstad i valgkomiteen
Styret:
Rolf Holmkvist Arntzen
Signe Rysstad
Gerd Wiik Hansen
Yngvar Hannevik
Inger Aas
Øystein Bjorå
Odd Arild Nordli
Torunn Ruenes
Morten Aslaksen
Jan Olav Lunden

- leder
- nestleder
- kasserer
- sekretær
- styremedlem
- styremedlem
- styremedlem
- 1.varamann
- 2.varamann
-3.varamann

Valgt 1 år- velges for et år iflg. vedtektene
Ikke på valg- 1 år igjen
Ikke på valg-1 år igjen
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg- 1 år igjen
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Revisorer:
Håkon Honnemyr (gjenv.), Gerd Hodnemyr (gjenv.)
Arrangementskomiteen
Jørdis Hodnemyr (gjenvalgt)
Reidar Nordbø (gjenvalgt)
Målfrid Omdal (gjenvalgt)
Målfrid Stallemo (gjenvalgt)
Inger Lise Friberg (gjenvalgt)
Knut Aas (gjenvalgt)
Elin Aas (ny)
Anne Fjellestad (ny)
Ingebjørg Mjåland (gjenvalgt)
Valgkomiteen:
Kåre Håverstad (gjenvalgt), Jørdis Hodnemyr (gjenvalgt), Finn Oskar Hansen (gjenvalgt)
Innstillingen fra valgkomiteen ble vedtatt av årsmøtet med akklamasjon.
Avtroppende leder i Vennesla historielag, Morten Aslaksen, ble overrekt blomster som takk
mange i år i styret for Vennesla historielag. De første årene var han sekretær i styret, siden
som styreleder i mange år.
Etter at selve valget var ferdig sto den nye lederen, Rolf Holmkvist Arntzen, for kveldens
avslutning. Han avsluttet kvelden med å lede allsangen av Vennesla-visa, skrevet av Olav
«Ukas» Varen.
Yngvar Hannevik
Sekretær.

