Vestfold Slektshistorielag

Referat fra årsmøtet 09.01.2008.
Det var ca.20 medlemmer til stede på årsmøtet, som ble holdt i Vestfold
Slektshistoriesenter på Nauen.
Leder Jan Anthonisen åpnet møtet.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Følgende ble enstemmig valgt:
Møteleder: Torbjørn Steen-Karlsen
Protokollunderskrivere: Gerd Salvesen og Leif Engnæs.
Referent: Siri Lind Johannessen

Dagsorden:

1

Årsberetning 2007.
Sekretær Anette Holt leste årsberetningen. (Se vedlegg.) Som det fremgår av denne, har
det vært et godt år for laget og senteret, med stor aktivitet og god økonomi. Styret med
leder Jan Anthonisen har gjort en god jobb.
Tidlig på året ble det klart at kasserer Mette Gjertsen måtte trekke seg, og Arne
Bechmann har gått inn i denne jobben.
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Regnskapet 2007.
Fung. kasserer Arne Bechmann leste årets regnskap og revisor Per-Chr. Johannessen
leste revisjonsrapporten på vegne av de to revisorene. Årsmøtet godtok regnskapet og
aksepterte følgende punkter for kommende år:
a) Årsmøtet avholdes 25.02. i 2008, for å få mer tid til å avslutte regnskapet.
b) Rev.regnskap og budsjett sendes heretter sammen med innkallingen til årsmøtet.
c) Regnskapet føres etter kontantprinsippet og pr. kalenderår.
d) Lagets økende verdier føres som egenkapital. Forsikringssummen justeres.
e) Fordi det er et godt overskudd, avsettes 47.000kr. på egen høyrentekonto.
f) Det tidligere avsatte husleiedepositum settes inn på egen depositumkonto.
Budsjett 2008 og fastsetting av kontingent.
Budsjettet for 2008 ble presentert og godkjent.
Kontingenten blir som før.
Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet innen fristen.
Valg.
Følgende personer ble enstemmig valgt til styret:
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Leder Torbjørn Steen-Karlsen. Ny for 1 år.
Nestleder Barbro Bredahl. Gjenstår 1 år.
Sekretær Siri Lind Johannessen. Ny for 2 år.
Kasserer Arne Bechmann. Ny for 2 år.
Styremedlem 1Laila Hynne. Gjenstår 1 år.
Styremedlem 2 Egil Theie. Ny for 2 år.
Varamedlem 1 Betten Dehli. Ny for 2 år.
Varamedlem 2 Eidi Christensen Brazier. Ny for 1 år.
Varamedlem 3 Liv Julsrud Pedersen. Ny for 1 år.
Varamedlem 4 Marit Jorde. Representant for Jarlsberg Historielag
Revisor Berit Mathisen Gaarder. Gjenstår 1 år.
Revisor Per-Chr.Johannessen. Gjenvalgt for 2 år.

Referert Nauen 09.01.2008:
………………………………………….
Siri Lind Johannessen

Protokoll godkjent og signert:
Dato:

Dato:

………………………………………….
Gerd Salvesen

……………………………………………
Leif Engnæs

Vestfold Slektshistorielag

Referat fra medlemsmøtet rett etter årsmøtet.
Avtroppende leder Jan Anthonisen fikk blomst av VSHL og mye rosende omtale for jobben
han har gjort disse årene. Laila Liverød fikk blomst av Torbjørn, fordi hun har bidratt ekstra
mye til den daglige driften og trivselen i senteret. Anette Holt fikk en blomst, fordi hun har
gjort en god jobb som sekretær denne perioden.
Det kan være mulig å få bingo igjen, anslagsvis vil tre vakter i året gi ca.15.000kr. Dette ble
drøftet. Lagets registrering i Brønnøysundregisteret ble også vurdert.
Det ble vurdert om regnskapet skal legges ut på hjemmesiden, men man valgte å bare sende
det direkte til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet, som heretter skal avholdes
senere slik at man får bedre tid til forarbeidet.
Påtroppende leder Torbjørn Steen-Karlsen sa i sin tale til forsamlingen at drømmen om et
slektssenter i Vestfold er gått i oppfyllelse. Han sa at alle negative spådommer er gjort til
skamme og at media nå bruker betegnelsen ”Kompetansesenter”. Også det sentrale
slektsforskermiljøet i Oslo aksepterer visstnok at senteret på Nauen er kommet for å bli!
Deretter fulgte et annerledes foredrag med rollespill av Reidun Størkersen og mer eller mindre
samarbeidsvillige lagsmedlemmer, som plutselig befant seg i rollen som skuespillere!
Temaet var ”Kong Sverre- baglere og birkebeinere”. Interessant og lærerikt, ikke minst for
deltagerne!
Reidun Størkersen er profesjonell guide i Tønsberg og har mye interessant å fortelle både om
gamle Tunsberg og alle småkongene på 1200-tallet.
Medlemsmøtet ble avsluttet med utlodning, før styret trakk seg tilbake til årets første
styremøte.
Sekretær Siri Lind Johannessen.

