
Tveit Historielag
Årsmøte på Banklokalet 22. mars 2018
Frammøte: 38 medlemmer

Sak 1     Til møteleder ble valgt Trygve E. Tønnesen.
Til referent ble valgt Birger Tvedt.

Sak 2     Årsberetning for 2017 ble lest av Torbjørn Justnes.
Enstemmig vedtatt.
Årsberetning for Bygdemuseet 2017 ble lest av Torbjørn Justnes..
Enstemmig vedtatt
Flåteturen nedover elva med konsert av Veterankorpsets konsert på hengebrua ble 
trukket fram som et flott arrangement og høstet applaus fra medlemmene.

Sak 3     Regnskapet:
             Leder orienterte om regnskapet og henviste til historielagets nettside for    
             dem som ønsker å se det. Regnskapsfører Svein Thoresen kommenterte regnskapet.

Leder orienterte om årsskriftet som i år har kostet kr 200,- i løssalg. Årsskriftet hadde 
ikke annonser i år. Annonser utgjør vanligvis kr. 13-15000,- i inntekter, men de er 
arbeidskrevende å innhente og tar mye plass i årsskriftet.

Kontingent fastsatt til kr 250,- inklusive årsskriftet.

Regnskap og kontingent enstemmig vedtatt.

Sak 4     Arbeidsprogram:
Leder orienterte om behov for å fjerne trær langs veien ved bygdemuseet. Det er 
dialog med Parkvesenet, men blir også behov for dugnadsinnsats. Arbeidsprogram 
blir drøftet i første styremøte.

Sak 5     Valgnemndas innstilling ble lagt fram og styrets sammensetning ble:

Leder:
Trygve E. Tønnesen gjenvalgt for 1 år, enstemmig

                   
             Styremedlemmer:

Torbjørn Justnes 1 år igjen
Astrid Søbye 1 år igjen
Tom Egerhei gjenvalgt for 2 år, enstemmig
Birger Tvedt (Birger er egentlig gjenvalgt som vara, men p.g.a. 

manko i styret, går han inn her, men da valgt for kun 1 år).
Varamedlemmer:
Jan-Erik Ryen gjenvalgt for 1 år, enstemmig
Cecilie Bjerke Skjømming ny, valgt for 1 år, enstemmig
Øyvind Brennsæter ny, valgt for 1 år, enstemmig



Styret velger styremedlemmer fra hovedstyret til Bygdemuseet på første styremøte.

             Regnskapsfører 
Svein Thoresen gjenvalgt enstemmig

Revisor
Ole Ottosen gjenvalgt enstemmig

Valgnemnd 
Jan-Erik Ryen gjenvalgt enstemmig
Britta Timenes Tønnessen gjenvalgt enstemmig

Sak 6. Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.

Leder takket Åslaug Kvaale for henholdsvis 20 år og Marie Tvedt for 5 år i styret. Begge 
høstet applaus fra årsmøtet for sin innsats.

Kåseri om Gabriel Scott:
Etter årsmøtet holdt Anders Bjørnholmen, leder for Gabriel Scott Selskabet, et engasjerende 
og lærerikt kåseri om Gabriel Scotts liv og levned.

Møtet ble avsluttet med kaffe og flotte snitter. En stor takk til Aase og Trygve.

Tveit, 18.4.2018

Birger Tvedt
Referent


