
 

               

                                                                                                                      

Årsberetning 2021 
 

Etter flere utsettelser ble årsmøtene for 2020 og 2021 arrangert på Borghilds Minne den 26/8-2021. 

Følgende tillitsverv ble valgt: 

 

Leder:    Petter Eltvik       valgt til 2023 

Styremedlemmer:  Svend-Ove Kristiansen valgt til 2023 

   Sigbjørn Pedersen  valgt til 2022 

   Helge Egge    valgt til 2022 

    Evabritt Andreassen  valgt til 2023 

Varamedlemmer: Grethe Nyborg  valgt til 2022 

    Kjell Sælensminde  valgt til 2022 

    Thor Sælensminde  valgt til 2022 

Revisor:   Bjørg Steinstad  valgt til 2022  

Valgkomite:   Tor Stokke   valgt til 2022  

    Alf Iden   valgt til 2022 

Terje Haaland   valgt til 2022 
 

 

Konstituerende styremøte ble holdt 6/9-2021. Svend-Ove ble ny nest-leder og sekretær; Siggen har 

vært kasserer og forsetter i den rollen. Det har vært fem styremøter i 2021 og 42 saker har vært 

behandlet. Referat fra styremøtene legges ut på Historielagets hjemmeside. Styremøtene blir holdt i 

Kårhuset og elektronisk post, telefon og mindre møter har supplert styremøtene.  

 

De fleste av de vanlige aktivitetene har vært gjennomført med god oppslutning i 2021. 

Medlemsbladet "Fyllingsdølen" har kommet ut som vanlig to ganger også i det andre corona-året. 

Redaksjonskomiteen har bestått av Kjell Sælensminde (leder), Evabritt Andreassen og Grethe 

Nyborg. Styret vil videreføre bladet, og takker redaksjonskomiteen for godt arbeid.   

 

Vi har ikke hatt besøk i Kårhuset fra barnehager og skoler i 2021. Tradisjonen med å ha Kårhuset 

åpent den siste søndag hver måned er populær og ble startet opp igjen i høst. Vedlikeholdet av 

Kårhuset har pågått og vi har hatt dugnad, En større oppgradering av Lynghaugparken er på gang, 

og Historielaget har engasjert seg i samarbeid med Bergen kommune. Styret takker alle som er med 

på innsatsen for å holde Kårhuset i god stand og ser fram til oppgraderingen av området. 

 
Informasjon legges ut på Historielagets hjemmeside: www.fyllingsdalenhistorielag.no. Vi opprettet 

i fjor en side på Facebook og styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke den aktivt for store og 

små saker. Styret har opplevd også året 2021 som utfordrende med avlysning av enkelte aktiviteter, 

og endring av planer i siste øyeblikk. Styret har imidlertid fungert meget godt under vanskelige 

forhold, selv om aktivitetsnivå i har vært betydelig redusert. 

 

Styret takker medlemmer og støttespillere for alle innspill, og ser fram til at 2022 blir normalt. 

           

Fyllingsdalen 7. mars 2022 
 

 

____________   __________________      _____________    ___________   ________________ 

Petter Eltvik         Svend-Ove Kristiansen    Sigbjørn Pedersen   Helge Egge       Evabritt Andreassen 

Leder   Nestleder/sekretær        Kasserer     Styremedlem     Styremedlem 

 

http://www.fyllingsdalenhistorielag.no/

