ÅRSMØTE 2019
Protokoll i Våler historielag 25.03.2019
på Våler folkebibliotek kl. 19.00
Det var 13 personer til stede.
ÅPNING
Sak 1:
Godkjent.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:
Valg av ordstyrer
Valgt Gunhild Grønvold
Sak 3:
Valg av referent
Valgt Gunhild Ullerud
Sak 4:
Valg av 2 til å underskrive protokollen
Disse skriver under: Magne Jule og Jan Helge Fall.
Sak 5:
Årsberetning 2018
Gunhild leste årsberetningen. Den ble godkjent.
Sak 6:
Regnskap 2018
Gunhild Ullerud har vært revisor. Regnskapet ble godkjent.
Sak 7:
Budsjett 2019
Forslag om at noen kan ta med seg kalendere rundt omkring på grendemøter. Viktig å
redusere utgifter, f.eks.ved å bruke e-post i stedet for vanlige brev med porto. Er det
mulig å søke tilskudd fra Kulturminnefondet eller Gjensidigefondet? Viktig å
oppdatere Facebook-sida slik at alle møter og arrangement skrives inn der. Dette tas
opp i styremøte slik at det kan forbedres.
Budsjettet ble godkjent
Sak 8:
Årsplan 2019
Årsplanen er godkjent. Som et tillegg tas med at vi skal knytte kulturminner til 10
stolper i Stolpejakten. Denne organiseres av Våler idrettsforening og det er godkjent
at vi kan gjøre det.

Sak 9:
Innkomne saker
Det er forslag om å heve kontingenten til 250 kr fra 2020. Det blir vedtatt.
Sak 10:
Valg
Gunhild G. er også sekretær. Ellers vedtas valgkomiteens forslag.
Sak 11:

Orienteringer

• Nye lokaler kan snart tas i bruk.
• 8. april kommer Tor Håby for å orientere om boka si. arr. i samarbeid med bibl.
• Møte med Cathrine Hagen på f.k. fredag for å spørre om vi kan bidra med noe i
forhold til Kirkelund. Stiller spørsmål om Olavskilden samtidig.

• Vi er nå medlem av Landslaget for historielag.
• Gunhild G. ønsker å lage en brosjyre om Historielaget.
Foredrag av Rolf Rønning.
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