Årsmøtereferat 2020
Årsmøtet i Eidsvoll Historielag ble holdt i Wergelands Hus torsdag 27. februar 2020
kl. 1900.
Berit Østby Hauger, Eidsvoll 1814, og lagets fungerende leder, Roald Haugen, ønsket
velkommen og orienterte om at møtet denne kvelden var to-delt. I første del
orienterte Bjørn Dæhlie om Eidsvoll gamle stasjon. Hva nå? Deretter tok Arne Sundli
oss med på en kulturhistorisk opplevelse: Arv og miljø. En kulturhistorisk reise med
basis i Eidsvoll. Andre del av møtet var årsmøte med årsberetning, regnskap og valg.

Årsmøtet 2020
Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Roald Haugen ble valgt til møteleder og Ingeborg Skatvedt til referent.

Årsmelding 2019
Haugen leste årsmeldingen som var som følger:
Eidsvoll Historielag hadde årsmøte 26. februar 2019 i Wergelands Hus.
Valgene på årsmøtet 2019 ga følgende resultat:
Leder:
Gunnar Gravdal Nerhus
Styremedlemmer:
Bjørn Hytjanstorp (2021)
Roald Haugen (2021)
Haaken Eric Mathiesen (2021)
Ingeborg Skatvedt (2021)
Forøvrig fortsetter i styret:
John Egeland (2020)
Knut Engjom (2020)
Turid Opland (2020)

På styremøtet 17. september meddelte Gunnar Gravdal Nerhus at han av helsemessige
årsaker ikke kunne stå som leder videre. Roald Haugen sa seg, som nestleder, da villig
til å stå som leder til og med årsmøtet 2020.
Revisorer:
Vigleik Sexe og Kjell Marstein
Valgkomite:
Dagny Otterlei (2020)
Marit Sveen (2021)
Torstein Owe (2022)
Medlemstallet ved årskiftet 2019/2020: 244
Eidsvoll Regnskapstjenester har gjennomført en omfattende opprydding i vårt
medlemsarkiv slik at det nå harmonerer stadig bedre med innkreving av den årlige
medlemsavgiften til Romerike Historielag.
Laget har hatt 6 styremøter
Møter i regi av Historielaget eller i samarbeid med andre lag og foreninger:
26.02.19
Foredrag om tingkulturen og Eidsivatinget ved Rolf Thon
11.04.19
Vårmøte Eidsvoll Historielag og Feiring jernverks Venner på Fløygir
Marit Brodshaug Sveen: bergmannen, bergmannsutdanning gjennom 250 år
02.06.19
Åpningen av Bygdetunet 2019. Salg av bøker og medlemsverving
05.06.19
Deltar på Romerike Historielags årsmøte
01.07.19
Markedsdag i Lønntjernbråten. Fellesopplegg med Guldværket Cirkumferens
03.09.19
Rådsmøte Eidsivatinget

13.10.19
Boklansering om Dal ved Tom Jøran Bauer
18.11.19
Rune Westengen presenterer og forteller om Arne Ekeland og Eidsvoll.
Felles arrangement med Foreningen Norden
07. og 08.12.19
Julemarked i Stallgården. Salg av bøker og medlemsverving
Øvrige aktiviteter
Det er gjennom året gjort en stor innsats for å styrke og aktivt ta i bruk lagets
emailregister samt bedre kommunikasjonen via lagets hjemmeside (som nå vil bli
fornyet), facebook og annet.
Arbeidet for å realisere en videreføring av industrihistorisk sti fra Vengerfossen og
ned til Bønsdalen. Dette i samarbeid med Eidsivating-prosjektet og med økonomisk
støtte fra Eidsvoll kommune.
Søker å følge opp ordningen med at vi fra kommunen får tilsendt reguleringsplaner
som er til behandling, med særlig vekt på Råholtområdet og Eidsvoll sentrum.
Bidratt til å sikre Eidsvoll som anløpssted for Skibladner.
Årsmøtet tok årsmeldingen til orientering.

Årsregnskap 2019
Møteleder la fram årsregnskapet for Eidsvoll Historielag. Regnskapet ble ført av
Regnskapstjenester Eidsvoll AS (rteas) og godkjent av lagets revisorer.
Det ble igjen stilt spørsmål om innbetalingsreglene til Romerike Historielag. Det
betales for antall registrerte medlemmer per 01.01. Det har vist seg å være dyrt for
EH. Medlemsregistreringen har vært koordinert via rteas, men må vurderes utført
mer kostnadseffektivt.
Regnskapet for BokEidsvoll er nå inkludert i det øvrige regnskapet.
Bruk av Regnskapstjenester Eidsvoll AS er en kostbar, men profesjonell løsning.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Planer for 2020, økonomi
Som grunnlag for årets møteprogram, legger styret til grunn de faste årlige
arrangementene:
- 16. april Vårmøte på Fløygir. Fellesmøte med Feiring jernverks Venner
- 7.juni Åpning av Bygdetunet
- Aktivitetsdag på Lønntjernbråten sammen med Guldværket Cirkumferens
- Stand på julemarkedet i Stallgården
I Tillegg arbeides det med å konkretisere guidede turer, fellesarrangementer med
andre foreninger og lag, samt egne temamøter.
Av temaer sem er oppe til vurdering nevnes:
- Historien om Sagbruket på Eidsvoll Verk
- Raviner i Eidsvoll, forfatteren Sverre Solberg
- Almenningen i Eidsvoll
- Eidsivating-prosjektet kombinert med guidet tur

Lagets økonomi er i utgangspunktet god, men vil aktivt bli søkt styrket ved:
- Ytterligereaktiv medlemsrekruttering
-Søke å bedre og effektivisere rutiner og opplegg for innkreving av kontingent i tråd
med påpekningene i årets revisjonsberetning
- Boksalg, vurdere nye opplag av Bok Eidsvoll, nye bokprosjekter
- Ha fokus på eventuelle andre inntektsmuligheter, herunder knyttet til egne
arrangementer der det ligger til rette for det.
Kontingent
Medlemskontingenten skal fortsatt være 250 kr, enstemmig.
Valg
Tulle Otterlei presenterte valgkomiteens innstilling som ble enstemmig bifalt:

Leder: Rolf Thon (2021)
Styremedlemmer:
Haaken Eric Mathiesen (2021)
Roald Haugen (2021)
Bjørn Hytjanstorp (2021)
Ingeborg Skatvedt (2021)
Turid Opland, gj.v.(2022)
Helle Karterud, ny (2022)
Kjell Ola Dahl, ny (2022)
Gunnar Gravdal Nerhus, varamedlem som kalles inn til alle møter (2022)
Revisorer:
Vigleik Sexe, gj.v. (2021)
Kjell Marstein,gj.v. (2021)
Valgkomite:
Marit Sveen (2021)
Torstein Owe (2022)
Åse Karin Paulsen , ny (2023)

Forøvrig ingen innkommende saker.
Ingeborg Skatvedt
referent

