
 

 

 

ÅRSMØTE PÅ BANKLOKALET 21. MARS 2019 

Frammøte: 32 medlemmer 

Sak 1 Valg av møteleder og referent 
Til møteleder ble valgt Trygve E. Tønnesen. 

 Til referent ble valgt Astrid Søbye. 
 
Sak 2 Årsberetning for 2018 var sendt ut til medlemmene på forhånd, og ble ikke lest opp. 
 Enstemmig vedtatt. 

Årsberetning for Bygdemuseet 2018 var også sendt ut til medlemmene på forhånd og 
ble ikke lest opp. 

 Enstemmig vedtatt. 
Trygve informerte i tillegg om at det var bevilget midler til turkartet som lages av 
turgruppa i Tveit Idrettslag. 
 

Sak 3 Regnskapet og kontingentfastsettelse. 
Leder informerte at regnskapet kunne bli tilsendt på forespørsel før møtet på, og at 
økonomien er god. 

 Kontingent fastsatt til kr 250,- inklusive årsskriftet.            
Regnskap og kontingent enstemmig vedtatt. 

 
Sak 5 Valg 

Styrets sammensetning etter at alle i styret tok gjenvalg: 

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

Styremedlemmer: 
Torbjørn Justnes  gjenvalgt for 2 år, enstemmig 
Astrid Søbye   gjenvalgt for 2 år, enstemmig 
Tom Egerhei   1 år igjen 
Birger Tvedt   gjenvalgt for 2 år, enstemmig 
 
Varamedlemmer: 
Beint Foss   gjenvalgt for 1 år, enstemmig 
Jan-Erik Ryen   gjenvalgt for 1 år, enstemmig 
Cecilie Bjerke Skjømming gjenvalgt for 1 år, enstemmig 
Øyvind Brennsæter  gjenvalgt for 1 år, enstemmig                                                                                
 
Styret velger styremedlemmer fra hovedstyret til Bygdemuseet på første styremøte. 
 
 

           TVEIT HISTORIELAG 



             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. 
 
Etter Årsmøtet informerte Trygve om planene om elvesti fra Knarestad mot Boen Gård, der 
den kobles sammen med kjerreveien som allerede går langs elva til Boen Gård. 
 
«Hvor hører hjertet hjemme? Glede og utfordring ved å tilhøre flere steder i verden» 
Etter årsmøtet holdt Marit og Asle Jøssang et flott foredrag med flotte bilder om det å vokse 
opp som misjonærbarn, og senere som misjonær i flere verdensdeler. Hvor er hjemme? 
 
Møtet ble avsluttet med flotte snitter, kaffe og kake. En stor takk til Aase og Trygve. 

 

Tveit, 05.04.2019 

Astrid Søbye 
Referent 

 


