Referat fra årsmøtet i Vestfold Slektshistorielag 24.februar 2005
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Kommentar : Et medlem hadde ikke fått innkallelse.
Svar : Melding sendt til de som har levert e-postadresse, i Gjallarhorn, avertert i 3 aviser 21.02.
Godkjent.
2. Valg av møteleder.
Styrets leder Siri Lind Johannessen valgt til møteleder.
Valg av to protokollunderskrivere.
Torbjørn Steen-Karlsen og Lisbeth Akerholt ble valgt.
3. Valg av referent.
Sekretær Barbro Bredahl ble valgt.
DAGSORDEN.
1.

Årsberetningen 2004
Styrets sekretær leste :
Styret har bestått av :
Leder
Siri Lind Johannessen
Nestleder
Mette Karin Gjertsen
Sekretær
Barbro Bredahl
Kasserer
Lise Pettersen
Styremedlem 1
Jan Anthonisen
Styremedlem 2
Solfrid Therese Stordalen Henriksen
Varamedlem
Gro-Hege Ødegaard
Varamedlem
Rolf Arne Karslen
Revisorer
Gerd Salvesen og Tove Skar
Valgkomité
Ikke valgt

Det har vært 12 medlemsmøter foruten årsmøte, 2 introduksjonskurs, diverse representasjoner og 8
styremøter
Laget hadde pr.31.12.04 : 298 medlemmer og 10 æremedlemmer. Det var stort besøkstall på Stokke
bibliotek.
2. Regnskap
Kommentar:
Stokke bygdebok kan kjøpes billigere på Stokke bygdetun enn det vi har betalt.
Forslag fra styret :
Sette av kr. 25.000 på høyrentekonto i 5år til eventuelle nye lokaler. Renter og rentersrenter skal også
bindes. Vi ønsker å spare til nødvendige utgifter og inventar ved en flytting. Øremerkingen av pengene
kan ikke oppheves, med mindre et nytt årsmøte ønsker å forandre på vedtaket. Tanken er å sette av
årlige beløp, dersom det er mulig.
Avstemming :10 mot 6 stemte for. 10 for 5års og 6 for 1 års bindingstid – ingen mot.
Kasserer kontakter banken og får tilbud ang. renter.
Regnskapet vedtatt.
3. Budsjett 2005 og fastsetting av kontingenten.
Kommentar :
Forslag om å flytte 10.000 kr. fra annonser på 17.000 til ny post: Styrets disposisjonskonto. Den skal
ikke øremerkes noe spesielt, men må redegjøres for ved neste årsmøte.
Vedtatt.

4. Forslag : Forhøye medlemskontingenten fra 150kr. til 175kr. under forutsetning at Buskerud gjør det
samme.
Vedtatt.
Forslag : Forhøye kontingenten til utlandet fra 200kr til 250kr, slik også Buskerud har hatt.
Vedtatt.
Kommentar : Å ta opp eventuell kontingentøkning før man godkjenner budsjettet.
Svar : Kontingenten sendes alltid ut etter årsmøtet.
5.

Valg.
Valget ble ledet av Rolf Arne Karlsen. Styret hadde fått fullmakt av årsmøtet i fjor og velge nytt styre.
NB. Ikke samsvar mellom vedtektene og praksis i forhold til antall styremedlemmer. Styrets oppgave å
ajourføre vedtektene. Nestleder må tas med i vedtektene.
Forslag til styret 2005 :
Leder
Siri Lind Johannessen
Styremedlem
Barbro Bredahl
Lise Pettersen
Solfrid T. Stordalen Henriksen
Mette Karin Gjertsen
Sven Gjermund Dokken
Revisor
Berit Mathisen Gaarder

valgt for 1 år.
valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år (NY)
valgt for 2 år (NY)

Revisor

Jan Anthonisen
Gro-Hege Ødegaard
Tove Skar

1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen.

Valgkomité

Styrer rekrutterer valgkomité neste år.

4. Eventuelt
Viktig med loddsalg.
Æresmedlem Odd Sando er død.
20 års jubileum i 2007. Evt. Feiring tas opp i styret (til selvkost)
Hva med et jubileumsskriv i 2007 ?
Takk til Rolf Arne for gjennomføringen av valget, og for deltagelse i styret.
Takk til Gerd Salvesen
som har vært revisor i Vestfold Slektshistorielag i 6 år.

Referent : Barbro Bredahl

--------------------------------Torbjørn Steen-Karlsen

------------------------------------Lisbeth Akerholt

