
 
 

 

Årsmøte på Banklokalet 16. mars 2017 

 
 

Frammøtte ca. 25 medlemmer 

 

 

Sak 1 Til møteleder ble valgt Trygve E. Tønnesen 

 Til referent ble valgt Astrid Søbye 

 

 

Sak 2 Årsberetningen for 2016 ble lest av Torbjørn Justnes.  

Den ble enstemmig vedtatt.  

 Årsberetningen for Bygdemuseet 2016 ble lest av Torbjørn Justnes.  

Den ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 3 Regnskapet ble ikke lest opp. Medlemmene kan finne det på nettsiden.  

 Kontingenten fastsatt til å være uendret - 250,- kr/år inkl. Årsskriftet. 

  Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 Regnskapsfører og revisor var ikke til stede. 

 

 

Sak 4 Forslag til arbeidsprogram 

 Trygve opplyste at arbeidsprogrammet blir satt opp på første styremøte  

 Høsttur vil bli gjennomført – ikke avgjort hvor – ba om å få forslag. 

  Forslag om å jobbe for å ta opp gulvet i kirka for å finne stavkirka under. 

 Må prøve å finne aktiviteter som øker interessen for Historielaget. 

 Forslag om å arrangere innføring i slektsgransking 

   

Sak 5 Valgnemndas innstilling – alle som var på valg tok gjenvalg 

 

 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  gjenvalgt for 1 år enstemmig 

 

Regnskapsfører Svein Thoresen og revisor Ole Ottosen ble enstemmig gjenoppnevnt. 



 

Valgnemnd på 2 medlemmer valgt for 1 år 

Jan Erik Ryen   gjenvalgt for 1 år 

Britta Timenes Tønnessen gjenvalgt for 1 år 

 

Tveit Bygdemuseum 

Styret velger understyre til Bygdemuseet på første styremøte. 

 

Sak 6 Innkomne saker 

 

Årsmøtet i Tveit Historielag vedtok enstemmig en resolusjon, som inneholdt informasjon om feil i 

saksgang, og konkluderte med krav om at navnesaken Tofdal blir tatt opp igjen. 

 

Etter årsmøtet holdt Bård Raustøl fra IKAVA et interessant foredrag om arkivet fra gamle Tveit Kommune. 

Vi fikk høre om hva det inneholdt, og hva som er tilgjengelig for alle. 

Møtet ble avsluttet med deilige snitter og masse prating. STOR takk til Aase og Trygve. 

 

 

 

Tveit, 18. mars 2017 

Astrid Søbye 

Referent 

 

 

 

 

 


