
Referat årsmøte 2020 
 

 

Referat Årsmøte 2020 for Vestre Moland og Lillesand Historielag. 
Det ble annonsert i Lillesands-Posten 02.03.2021 at årsmøtet også i 2021 måtte holdes som 
et digitalt årsmøte – pr e-post. Dato for «møtet» ble satt til torsdag 25. mars og at forslag til 
behandling måtte sendes styret senest 8 dager før møtet.  
 
Saksliste ble 18.03.2021 sendt pr. e-post til alle medlemmene i historielaget som har e-
postadresse (180 av 199 medlemmer). Frist for å komme med endringer til årsmelding, 
regnskap, valg, kontingent eller forslag var 25.03.2021.  
  
Saksliste 
• Årsmelding 
• Revidert regnskap 
• Valg 
• Kontingentfastsettelse 
• Innkomne forslag 
  
Årsmelding 2020, årsregnskap 2020 og revisjonsberetning 2020 - vedlagt e-posten.  
 
Valg 
3 styremedlemmer på valg – 

Ragnar Langfeldt ønsker ikke gjenvalg. Valgnemnda foreslår Siri Skuggevik som ny 
styreleder. Hun har sagt ja til dette vervet. 
Elisabeth Franck Danielsen - har sagt seg villig til gjenvalg. 
Ingrid Mørk Stoveland ønsker ikke gjenvalg som styremedlem. Valgnemnda foreslår 
Bjørn Knudsen som nytt styremedlem valgt for 2 år. Han har sagt ja til å kunne velges. 
  
Styremedlem Randi Rosenberg Hall - ble valgt i 2020 for 2 år - 
Hun har av helsemessige årsaker bedt om fritak fra sitt styreverv. Valgnemnda 
foreslår Pål Osjord som nytt styremedlem valgt for ett år. Han har sagt ja til dette. 
  

Varamedlemmene er på valg hvert år. Alvhild Gulbrandson og Nils Øvland har sagt ja til 
gjenvalg.  Ingrid Mørk Stoveland er foreslått av valgnemnda som nytt varamedlem til styret 
og har sagt ja til det. 
  
Valgnemnd – Valgnemnda består av tre personer som skal velges hvert år – 
Gunvor Benestad Lia, Nils Bjelland og Erling Gitmark. 
Styret foreslår gjenvalg av alle tre. De har sagt ja til å fortsette. 
  
Kontingent 2022 – 

Styret foreslår at kontingenten økes med kr 50,- slik at kontingent for 2022 - blir kr. 
200,-. 
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Forslag-. 
Styret foreslår at Lover for Vestre Moland og Lillesand Historielag 
endres til 
Vedtekter for Vestre Moland og Lillesand Historielag 
(Styret anser ikke dette som lovendring) 
  
Det er innen fristen ikke kommet inn forslag fra medlemmene for behandling på 
dette årsmøtet. 

Valgnemnda har foreslått at valg av medlemmer til den nemnda bør endres til en 
rulleringsordning slik at ett og ett medlem skiftes fremfor slik som nå at alle 3 kan 
skiftes på en gang. § 10 i våre lover sier «Forslag til lovendringer må være styret i 
hende innen utgangen av desember». Dette forslaget må derfor det nye styret 
håndtere slik at det kan behandles på neste årsmøte. 
  

Det kom ikke inn kommentarer eller forslag til endringer innen fristen 25.03.2021.  

 
Vedtak 
1. Årsmelding 2020 og revidert regnskap 2020 godkjent. 
2. Styre 

Siri Skuggevik, styreleder (valgt for 2 år) 
Bjørn Knudsen (valgt for 2 år) 
Elisabeth Franck Danielsen (valgt for 2 år) 
Pål Osjord (valgt for 1 år) 
John Gustav Johansen (på valg 2022) 
Varamedlemmer (valgt for 1 år) 
Ingrid Mørk Stoveland  
Alvhild Gulbrandson  
Nils Øvland  

 
Valgnemnd (valgt for 1 år) 
Gunvor Benestad Lia, Nils Bjelland og Erling Gitmark. 
 

3. Kontingent for 2022 – kr. 200 
4. Forslag  

Lover for Vestre Moland og Lillesand Historielag er endret til  
Vedtekter for Vestre Moland og Lillesand Historielag 

Forslaget fra valgkomiteen må behandles av styret og er ikke således ikke vedtatt. 

 
 
Lillesand, 07.04.2021 
 
Elisabeth Franck Danielsen, styremedlem, sign 
Vestre Moland og Lillesand Historielag 


