
Tid: Torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00.
Sted: Borghilds Minne lokaler, Liltehatten 19.
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Fyllingsdalen H istorielag

Totalt 32 medlemmer deltok på årsmøte.

Leder Petter Eltvik åpnet årsmøte og ønsket alle
velkommen.

lnnkalling og dagsorden ble godkjent.

Sigbjørn (Siggen) Pedersen ble godkjent som møtedirigent.

Svend-Ove godkjent som møtereferent.
Sisse! Wergeland og Tor Stokke ble valgt til å underskrive
protokollen.

Leder Petter Eltuik presenterte av Styrets Arsmeldingen for Historielaget 2018.
Arsmeldingen for 2018 ble godt mottatt av medlemmene, det ble vist slor aktivitet i

2018. Det har vært avholdt 8 styremøte

B4ørg Steinstad har revidert årsregnskapet for 2018 og presenterte dette for
medlemmene. Etter hennes mening er det utvist god styring av økonomien i

Historielaget med god balanse. Stor takk til Bjørg for hjelpen.
Arsregnskapet for 2018 ble godkjent ved akklamasjon.

Styreleder Petter Eltvik fremla styrets forslag til budsjett z}fi -2020 med uendret
kontingent
Budsjettet for 2019 ble godkjent av årsmøte.

8. Valgkomiteen v/Tor Stokke presenterte komiteens innstilling til medlemmer i styret som skal
erstatte eller på annen måte er på valg.
Etter Fyllingsdalens vedtekter velges leder og styremedlemmer for 2 år.
Varamedlemmer og revisor og valg komite for '1 år om gangen,

a) Petter Eltvik stiller til gjenvalg som leder i Historielaget for 2 år ti|2021.
b) Sigbiørn Pedersen foreslåes som styremedlem for to år tl|2021.
c) Kiell Sælensminde foreslås som varamedlem for ett år til2020.
d) Evabritt Andreassen foreslås som nytt varamedlem for ett år tll2O2O
e) Grethe Nyborg foreslås som nytt varamedlem for ett år til2020.
f) Bjørg Steinstad foreslås som revisor for ett år ttl2O2O.
g) Tor Stokke, Terje Haaland og Alf lden foreslås som valgkomite for ett år til 2020.

Alle ble sodkjent ved akklamasion.
Varamedlem lngierd t[øller og Kasserer Astrid Malkenes ønsker ikke å fortsette i sine verv.



9. Presentasjon av ny hjemmeside fyllingsdalenhistorielag.no og ny Facebook side for
Fyllngsdalenhistorielag ved Svend Ove.
Hjemmesiden er laget og kan leses på men er ikke helt ferdig.
Her vil vi fortsette med å lege inn stoff og g1øre ferdig
opplæring på dette sammen med Nettnor som har laget siden
for oss. Det er med Nettnor at vi har vedlikeholds avtalen med.

Facebook er oppe og går. Her oppfordrer vi medlemmene til å
gå inn for å lese samt å legge inn stoff av interesse.
Tekst og bilder.

10. Petter Eltvik fremla Arbeidsprogram for 2019

a. Apent hus i Kårhuset siste søndag i måneden k1.11.
b. Besøk av eldre, skoleklasser og barnehager i Kårhuset.

Dugnad i Kårhuset imai.
Temakvelder med bilder fra Dalen.
Dugnad i Kårhuset i september
Høstmøte.
Krohnegårdsma§en.
Busstur med guiding under Kulturdagene.
For å kunne komme videre med å restaurere sagen måvitå noen til å lage tegninger av
prosjektet. Det er også for at vi har noe å vise til, når vi skal søke om midler til videre
arbeid.
Fortsette arbeidet med billedsamling av de gamle gårdene I Fyllingsdalen. Her er det
allerede foretatt en betydelig avfotografering av gamle bilder. Men disse må bli satt I

system

Kaffepause

Foredrag:
Kjell Tennliord: Fotball i Dalen og nærliggende regioner.
En stor takk til Kjell Tennflord som holdt en fin og engasjert forelesning om
fotball og hvilken utvikling den har hatt i Dalen. Foredraget ble utført med
en god del humor.

11.Til avslutning ble det gitt blomst og kopp som takk til Kjell Tenntiord
Det ble det også til Kasserer Astrid Malkenes og Varamedlem lngjerd Møller som
takker for seg etter noen år i styret til Fyllingsdalen
Historielag. Takk for god innsats til begge.

Referent,
Svend-Ove Kristiansen
Sekretær, Fyllingsdalen Historielag

,MEffiL,
-rfr;uuf --6>-qg-o-(.cr*:re{----

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Tor Stokke Sissel Wergeland


