
 
 

 

Årsmøte på Banklokalet 19. mars 2015 

 
 

Frammøtte ca. 45 medlemmer 

 

 

Sak 1 Til møteleder ble valgt Trygve E. Tønnesen 

 Til referent ble valgt Astrid Søbye 

 

 

Sak 2 Årsberetningen for 2014 ble lest av Torbjørn Justnes.  

Den ble enstemmig vedtatt.  

 Årsberetningen for Bygdemuseet 2014 ble lest av Torbjørn Justnes.  

Den ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 3 Regnskapet ble ikke lest opp. Medlemmene kan be om å få det tilsendt på e-post. 

 Kommentar: det er kommet inn tilskudd på til sammen 65.000,- til Bygdemuseet, som skal brukes til 

en god del påkrevde utbedringer i løpet av året. 

 Kontingenten fastsatt til å være uendret -  200,- kr/år inkl. Årsskriftet. 

  Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 Regnskapsfører og revisor var ikke til stede. 

 

 

Sak 4 Forslag til arbeidsprogram 

 Trygve redegjorde for planene for kommende år.  

 Årsskriftet – må ha inn stoffet før 1. oktober – hovedtema er hverdagshistorier fra bygda 

 Familiedag på Knarestad 

 Høsttur 

 Høstfest 

 Fortsette jobben med å ta vare på gamle stedsnavn i bygda 

 Vedlikehold og reparasjoner ute og inne på Bygdemuseet. 

 Forsøke å arrangere samarbeidsmøte med Historielag fra Birkenes, Randesund og Høvåg. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Sak 5 Valgnemndas innstilling ble presentert av Åslaug Kvaale 

 

 Styrets sammensetning ble: 

 Leder 

Trygve E. Tønnessen  valgt for 1 år enstemmig 

 Styremedlemmer 

 Torbjørn Justnes gjenvalgt for 2 år enstemmig 

Tom Egerhei  1 år igjen 

 Marie Tvedt  1 år igjen  

Astrid Søbye   gjenvalgt for 2 år enstemmig 

Varamedlemmer valgt for 1 år 

Åslaug Kvaale gjenvalgt for 1 år enstemmig 

Beint Foss  gjenvalgt for 1 år enstemmig  

Birger Tvedt  gjenvalgt for 1 år enstemmig 

Jan Erik Ryen  nyvalgt for 1 år enstemmig 

 

Regnskapsfører Svein Thoresen og revisor Ole Ottosen ble enstemmig gjenoppnevnt. 

 

Valgnemnd på 2 medlemmer valgt for 1 år 

Åslaug Kvaale   gjenvalgt for 1 år 

Britta Timenes Tønnessen gjenvalgt for 1 år 

 

Styret velger understyre til Bygdemuseet på første styremøte. 

 

Egil Bøen går ut av styret etter mange år som medlem, men fortsetter som frivillig. 

Han ble i den forbindelse overrakt blomster og andre gaver til massiv applaus. 

 

 

 

Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt på Tveit Historielags årsmøte 19. mars 2015: 

 

Årsmøtet i Tveit Historielag støtter fullt ut det arbeid som styret har utført i forbindelse med navnesaken 

om stavemåten Tofdal i flere funksjoner. 

 

 

 

Tveit, 25. mars 2015 

Astrid Søbye 

Referent 

 

 

 

 

 


