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Innkalling til årsmøte i Åsane Historielag 2016 

Dag/dato:  Torsdag 25. februar 2016                                                                                                      

Tid:   1900 - 2100                                                                                                                                                           

Sted:   Åsatun, storsalen 

Det innkalles med dette til årsmøte i Åsane Historielag.                                                                                             

Før årsmøte blir det foredrag ved  Bjørn A. Bagge og Gina Dahl: ”En guide til Bergen anno 1765”. 

Denne første delen av møtet er åpent for alle interesserte. Årsmøte er kun for medlemmer i 

historielaget. Det blir kaffe og noe å bite i.                                

Saksliste:                                                                                                                                                                          
Sak 01:  Åpning og godkjenning av innkalling                                                                                                          
Sak 02:  Valg av årsmøtefunksjonærer                                                                                                                     
Sak 03:  Godkjenning av sakslisten                                                                                                                                    
Sak 04:  Styrets årsmelding for perioden 260215 - 240216.                                                                                           
Sak 05:  Godkjenning av regnskap                                                                                                                                  
Sak 06:  Styrets budsjett for 2016                                                                                                                                
Sak 07: Fastsettelse av kontingent                                                                                                                                
Sak 08: Fastsettelse av styrehonorar                                                                                                                                  
Sak 09: Sak meldt av styret                                                                                                                                          
Sak 10: Saker meldt fra medlemmer                                                                                                                               
Sak 11: Valg                                                                                                                                                                             

Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet.                                                         

Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com                                                              

eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen                                                                

 

Vennlig hilsen                                                                                                                                                                      

for styret i Åsane historielag 

 

Marianne Herfindal Johannessen (s)     Aud Toppe Christensen (s)                     

       leder                                                     sekretær 

Vedlegg:  1) Saksdokument med innstilling til vedtak                                                                                                
  2) Styrets årsmelding for perioden mars 2015 - februar 2016                                                                                                                               
  3) Regnskap for 2015 + 3B Revisjonsberetning                                                                                                                                                 
  4) Budsjett for 2016                                                                                                                                   
  5) Innstilling fra valgkomiteen 
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Saksdokument med styrets innstilling til vedtak          vedlegg 1 

 

Sak 01:  Åpning og godkjenning av innkalling                                                                                                            
 Styrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes 

Sak 02:  Valg av årsmøtefunksjonærer: Dirigent, referent, 2 protokollunderskrivere                                              

 Styrets innstilling til vedtak:       Følgende årsmøtefunksjonærer velges:                                                                                                                                        

 1) Dirigent:    Roald Heggernes                                                   

 2) Referent:    Aud Toppe Christensen                                                                                                                                    

 3) Protokollunderskrivere:  Harald Sætre og Marie Fossen  

Sak 03:  Godkjenning av sakslisten                                                                                                                                         

 Styrets innstilling til vedtak: Sakslisten godkjennes 

Sak 04:  Styrets årsmelding for perioden 260215 - 240216.   Se vedlegg 2                                                                                          

 Styrets innstilling til vedtak:  Årsmøtet tar styrets årsmelding for perioden til orientering. 

Sak 05:  Godkjenning av regnskap.     Se vedlegg 3                                                                                                                             

 Styrets innstilling til vedtak:  Det fremlagte reviderte regnskapet for 2015 godkjennes. 

Sak 06:  Styrets budsjett for 2016.    Se vedlegg 4                                                                                                                          

 Styrets innstilling til vedtak:  Årsmøtet tar det fremlagte budsjettet for 2016 til orientering. 

Sak 07: Fastsetting av kontingent                                                                                                                  

 Kontingenten ble øket fra 200,- til 250,- for enkeltmedlem og fra 300,- til 350,- for 

 parmedlemmer i 2014. Siste justering før dette var i 2008.                                                                                                                            

 Styrets innstilling til vedtak:  Kontingenten for 2016 forblir uendret.      

Sak 08: Fastsetting av styrehonorar                                                                                                                    

 Historielagets styre har et beskjedent honorar på kr 2000,- pr år til leder og kasserer, og        

 kr 1000,- pr år til øvrige styremedlemmer. Styret går nå inn for at også styrets 

 varamedlemmer skal motta et honorar på  kr 1000,- pr år.                                                                                                                     

 Styrets innstilling til vedtak: Leder og kasserer mottar et årlig honorar på kr 2000,   

 øvrige styremedlemmer og varamedlemmer mottar et årlig honorar på kr 1000,-.  

Sak 09: Sak meldt av styret                                                                                                                                                     

 Orientering om kulturvernprosjektene Torvhuset på Eikås og Almåsgårdene.                                                                                                            

 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet tar orienteringen om Torvhuset på Eikås og om 

 Almåsgårdene til orientering.                                      

Sak 10:  Saker meldt fra medlemmer 

Sak 11: Valg     A) Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor     Se vedlegg 5            

  B) valg av valgkomite.                                                                                                              
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                           Årsmelding mars 2015 - februar 2016                     vedlegg 2                                  

for Åsane Historielag 

Styrets sammensetning og funksjoner:                                                                               
Leder:   Marianne Herfindal Johannessen                                                                   

Nestleder:  Elisabeth Hjelset Gjerde                                                                          

Kasserer:  Lene Vikre                                                                                                

Sekretær:  Aud Toppe Christensen                                                                                    

Øvrige styremedl: Ida Sofie Tertnes                                                                                                     

   Jarmund Kalvik                                                                                                    

   Knut Eide                                                                                                

Varamedlemmer: Helge Sætre                                                                                                           

   Evy Ann Minde Nordahl                       

   Agnar Sætre                                                                           

Arbeidsutvalg:    Marianne Herfindal Johannessen, Aud Toppe Christensen, Lene Vikre   

   og Elisabeth Hjelset Gjerde 

Kontorlokaler                                                                                                                
Åsane historielag leier fortsatt både kontor- og lagerplass i Åsatun. Her holdes det styremøter, og 

kontoret er åpent for henvendelser fra medlemmer og andre interesserte en del torsdager i året. 

Datoene gjøres kjent i vår/høst-programmene.  

Nettsted                                                                                                                                    
Nettstedet www.aasanehistorielag.no blir oppdatert jevnlig. Historielaget har og en facebookprofil, 

www.facebook.com/Aasane.Historielag. Her presenteres mye informasjon, og facebookprofilen 

fungerer godt når det gjelder kontakt med et større publikum. 

Medlemstall                                                                                                                                          
Åsane Historielag hadde 841 medlemmer pr. 311215. Historielaget vervet flere medlemmer under 

utstillingen på Åsane senter under kulturuken.    

Styrets virksomhet                                                                                                                  
Historielagets styre har hatt 12 ordinære møter i perioden - og i tillegg to pakkemøter for utsendelse av 

Åsabuen. Styret har behandlet 70 meldte saker. I møte den 09. april 2015 i sak 24/05 satte styret ned et 

arbeidsutvalg, først og fremst for å systematisere styrets arbeid, forberede styremøtene, lage utkast til 

langtidsplan (f.eks fremdrift Torvhuset), skrive søknader/rapporter osv. Arbeidsutvalget hadde sitt 

første møte 07. mai 2015, men har ikke vært aktivt siden det.                                                                                                                     
 

Kulturvern                                                                                                                            
1) Torvhuset på Eikås                                                                                                                                            
Det har ikke vært utført noe fysisk arbeid med Torvhuset i årsmøteperioden. Styret går inn for at det 

ferdigstilles med glassvegger og tak, kombinert med torv/grindverk. Dette vil synliggjøre byggeskikk, 

gi bedre lysforhold og gi lavere vedlikeholdsutgifter. Styret vil få utarbeidet et kostnadsoverslag med 

hjelp fra kulturverntjenesten i Nordhordland/Fylkeskonservatoren i Hordaland.                                                                                                                     

2) Almåsgårdene                                                                                                                                 
Åsane Historielag har lenge engasjert seg aktivt i bevaringen av Almåsgårdene. Som kjent ble  

"Almåsgårdenes venner" opprettet i februar 2014 med det formål å ivareta gårdsanlegget på Almås 

som kulturminne og kulturmiljø. Almåsgårdenes venner har medlemmer fra en rekke ulike foreninger 

og sammenslutninger i Åsane. Historielaget er en av drivkreftene bak venneforeningen. 

Almåsgårdenes venner ble tildelt retten til å leie Almåsgårdene i april 2015. Konkurransen som lå til 

grunn for dette ble kunngjort med søknadsfrist 20. mars 2015. Det kom inn tre søknader, fra 

henholdsvis Norges Miljøvern-forbund, Almåsgårdenes venner og Almås kultur- og landskapsgård. 
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Byrådet hadde bestemt at retten til å leie gårdene skulle gå til en allmennyttig virksomhet rettet mot 

barn og unge. En egen komité, bestående av representanter fra ulike byrådsavdelinger, gjennomgikk 

søknadene og avga innstilling til kommunaldirektørene. Komiteens enstemmige råd var at 

Almåsgårdenes venner ble valgt. Vedtaket om å tildele leieavtalen til Almåsgårdenes venner ble gjort 

administrativt av kommunaldirektørene for eiendom og kultur, næring, idrett og kirke.  

Øvrig arbeid med Almåsgårdene                                                                                               

Dugnadsarbeidet som ble startet opp i 2014 har fortsatt, det er utført svært mye godt dugnadsarbeid 

også i 2015. Besøkende på Almås kan selv se hvor mye vedlikeholdsarbeid som er utført, og hvor mye 

finere det er overalt. Mye arbeid er utført av Roald Muri, en solid dugnadsarbeider!  Det var et godt 

besøkt arrangement på Almås søndag 14. juni - se årsmeldingen side 3.                                                                                                                                                                        

I oktober arrangerte styret i samarbeid med Hylkje Vel kurs i tørrmuring, med Haakon Aase og Berit 

Bruvik som kursholdere. Kurset begynte med teorikveld 15. oktober i Hylkje Vel sine lokaler, og 

deretter praksis på Almås - med reparasjon av Kalles løe -  den 16. og 17. okt.                                               

Lunsj begge dager, gryterett og betasuppe, ble levert gratis fra Åsane folkehøgskole. Styret har mottatt 

gode tilbakemeldinger fra kurset.  

Arrangement                                                                                                           
Torsdag 26. februar 2015: Årsmøte m/foredrag.                                                                        
I april 2015 var det 250 år siden "Strilekrigen". Historielaget ønsket å markere dette, og inviterte 

professor John Ragnar Myking til å holdt foredrag om denne hendelsen, der ca 2500 striler gjorde 

opprør mot mot styresmaktene. Et meget interessant tema for historieinteresserte tilhørere. 75 personer 

var til stede under foredraget.                                                                                                                          

Deretter ble det avviklet årsmøte med vanlige årsmøtesaker og valg - det vises her til egen protokoll 

fra årsmøtet. 55 medlemmer var til stede på årsmøtet.                                                                                                                                                                                         

Torsdag 23. april:                                                                                                                        

Historiekveld med foredrag om Øvre-Eides historie, og lansering av Åsabuen nr. 24.                                                                                                                                 
Svært mange medlemmer - de fleste fra Eidsvåg - benyttet denne anledningen til å besøke Øvre-Eide 

gård. Marianne Herfindal Johannessen fortalte om bygningenes historie,  hovedhuset er trolig Åsanes 

eldste bygning. Det var og anledning til å besøke kjelleren, denne har en interessant historie. Det var 

ca. 60 personer til stede, og det ble noe trangt om plassen. Alle ble servert varm sjokolade og kaffe, og 

mandelkaker.                                                                 

Søndag 10. mai: Storøendag                                                                                                                   
Åsane seilforening arrangerte familiedag på Storøen i Eidsvåg for fjerde år på rad. Her var forskjellige 

aktiviteter, kafeteria og historiker Kenneth Bratland skulle fortalt om paraplymaker Jordahl, som var 

den første eieren av Storøen, men han meldte forfall. Leder i Åsane seilforening, Arne Berven, tok da 

på seg oppgaven om å orientere om Storøens historie. Åsane seilforening og Bergen kystlag fikk 

Åsane Historielags kulturvernpris i 2013 for kulturvernarbeidet de driver på Storøen.   

Mandag 25. mai (2. pinsedag): Heldagstur med fjordabåt                                                       
Denne dagen var det båttur til Kystmuseet i Ovågen (Øygarden) med den gamle fjordabåten M/S 

Granvin. Turen gikk fra Bergen kl. 1000 via Eidsvåg, Salhus, Frekhaug og Holmeknappen før den 

ankom Ovågen ca. 1300. Retur fra Ovågen 1530. Mange medlemmer var med på turen, som var et 

samarbeid mellom Veteranbåtlaget  og historielaget.  

Søndag 14. juni: Bydelsvandring til Almås med musikalske innslag.  
I samarbeid med Almåsgårdenes Venner arrangerte historielaget bydelsvandring til Almåsgårdene 

søndag 14. juni. Her var det musikalske innslag ved Tertnes Vocal og "Dugnadskorpset", og det ble 

servert kaffe og "Almåsboller" fra Morvik hjemmebakeri. Her var omvisning i tunet og skattejakt for 

de yngste. Her var loddsalg med gevinster gitt av næringslivet, organisasjoner og privatpersoner. 

Denne dagen kom det inn kr 16.291,- til Almåsgårdene.  Daværende byrådsleder Martin Smith-
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Sivertsen var til stede og plantet en alm. Murer Haakon Aase fortalte om arbeidet som pågår med løen 

på bruket. Været var strålende - og mellom 200 og 300 mennesker var til stede.                                                                                                                                           

Søndag 13. september: Bydelsvandring i Hordvikområdet                                                                 
De nasjonale kulturminnedagene 12. - 20. september 2015 hadde tema "Nabolag: Mennesker, 

kulturminner, historie". I 2014 fikk Helge Sætre historielagets kulturvernpris for arbeidet med å rydde 

stier i sitt nærområde.  Historielaget la derfor høstens bydelsvandring til Hordvikområdet - med Helge 

Sætre som guide. Turen var på ca. 2 km. Det var avgang fra Hordvik gamle skole kl.1200. Derfra ble 

det en rundtur opp Prestavegen, så Den Trondhjemske postveg, og ned Falkangervegen til gården til 

Bente og Arne Hordvik, der det var omvisning på det velholdte gårdstunet. Ca. 40 medlemmer deltok 

på turen.                                              

Torsdag 19. november: Juleavslutning med lett underholdning                                               
Denne kvelden var medlemmene invitert til sosialt samvær, kaffe, gløgg og julekaker, og litt 

underholdning. Det ble vist bilder fra Almåsgårdene, fra hvordan det så ut for et par år siden - og til 

nå. Dugnadsgjengen har utført et stort arbeid. Det var musikalsk innslag ved musikanter fra Hordvik 

og Salhus skolemusikklag. Ca. 30 personer var til stede.  

                                                                                                                               

Kulturfest Åsane 2015                                                                                                              
1) Utstilling 23.10 - 07.11.2015.                                                                                                                            
Historielagets styre la ned mye arbeid i forbindelse med Kulturfest Åsane. Styret laget til en utstilling 

der Johannes Eikås sine gamle hestevogner var hovedattraksjon - utstilt omkranset av gamle bilder fra 

Åsane. Utstillingen ble en suksess: Godt besøk, godt salg av boken "Åsane i hundre" (til inntekt for 

Almåsgårdene), og det ble vervet flere nye medlemmer til Historielaget.                                                                                           

2) Tirsdag 27. oktober "Lokalhistorisk dag på Hitland gjestegård                                              
Tradisjonen tro arrangerte Åsane historielag også i år lokalhistorisk dag på Hitland gjestegård, i år 

flyttet fra onsdag til tirsdag. Til stor glede for publikum prestenterte Herman Jelstad årets hovedtema, 

som var "Før og nå - bilder fra Åsane". Bildene ble presentert i to omganger, kl. 1400 og kl. 1700.                                                                                                                                   

Et annet høydepunkt var lanseringen av Åsabuen nr. 25. Flere av bidragsyterne var til stede, og de fikk 

motta anerkjennelse og en rose for sin innsats.                                                                                              

Siste innslag kl. 1800 var foredrag ved John Ragnar Myking, professor i historie ved HiB: 

"Strilekulturen - eit skråblikk på tilhøvet mellom stril og bergensar". Tilhørerne viste stor interesse for 

foredraget. Det var fullt hus hele dagen, til tider trangt om plassen. Folk hygget seg med 

rømmegrøt/betasuppe - og kaffe med vaffel/svele.    

3) Torsdag 29. oktober: Åsanekveld i Åsane kirke                                                                         
Kulturfest Åsane 2015 ble arrangert for sjuende gang. Festen var i år et samarbeid mellom følgende 

fire arrangører: Åsane historielag, Åsane ungdomslag, Åsane menighet og Åsane kulturråd. Ved dette 

arrangementet ble noe av bredden og mangfoldet i bydelens kulturliv vist frem, og priser delt ut. Nytt 

av året var at en Åsabu skulle fortelle hvorfor han var stolt av bydelen sin. Denne oppgaven var tildelt 

Jørund Vanvik fra Hylkje. Han løste oppgaven på en meget kort og nøktern måte. Årets artister var 

koret PrimaVista fra Åsane menighet, sanger Øyvind Aasmul, musikalartist Hanne Mellingen, Thomas 

Valeur på klassisk gitar, Sigmund Skjeldrum Toppe på flygel og til slutt operasanger Thomas Røshol.                             

Følgende tre priser ble delt ut:                                                                                                                                   

1) Kulturprisen 2015 for Åsane: Diplom, blomster og en sjekk på kr. 20.000,- gikk til Tertnes kvinne- 

og familielag, særlig begrunnet med "Torsdagstreffet", som laget arrangerer i Tertnes bedehus. 

Bjarnhild Hodneland mottok prisen på vegne av laget.                                                                                         

2) Ungdomsprisen for Arna og Åsane, også 20.000,- gikk til Sindre Ryland fra Hordvik. Han er meget 

musikkinteressert, er med i tre forskjellige korps, der han spiller kornett.                                                                  

3) Åsane historielags kulturvernpris gikk denne gangen til Roald Muri for hans utrettelige 

dugnadsarbeid ved Almåsgårdene. Roald Muri beskrives som en hedersmann, og styret håper at en slik 

pris vil føre til at flere får øynene opp for Almåsgårdene og det gode arbeidet som utføres der. 

Historielaget stiftet Kulturvernprisen for Åsane i 2009. Prisen består av heder og ære, et diplom - og 
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en gave på kr. 10.000,- gitt av Sparebanken Vest.  Det var ca 180 personer til stede i Åsane kirke 

denne kvelden. De fire arrangørene var enige om å la kveldens overskudd på kr 17 426,-  gå til 

vedlikehold/opprustning av Almåsgårdene.   

Åsabuen                                                                                                                                    
Det er gitt ut to utgaver av Åsabuen også i 2015, nr. 24 og 25. Dette ga til sammen 132 sider med 

lokalhistorisk stoff fra Åsane i tekst og bilder. Åsabuen trykkes ved trykkeriet Knarvik Industri og 

Miljø, der historielaget fortsatt får meget god service.  

Samarbeidspartnere                                                                                                                           
Åsane historielag har også i 2015 hatt flere samarbeidspartnere. Det var samarbeid med Åsane 

menighet, Åsane Kulturråd og Åsane Ungdomslag om arrangementet ”Åsanekvelden" - og med Åsane 

seilforening om ”Storøendagen” 10. mai. Arna og Åsane kulturkontor har vært til hjelp for 

historielaget ved flere anledninger, mellom annet med støtte til utgivelse av ”Åsabuen”. Åsane 

folkehøgskole, Hylkje Vel og Almåsgårdenes venner stilte opp da kurs i tørrmuring ble arrangert i 

oktober. Mange bedrifter i bydelen har og vært sponsorer for Åsabuen. Museumssenteret i Salhus har 

velvillig hjulpet til med praktiske råd.  Åsane Storsenter stilte lokale til disposisjon for den historiske 

utstillingen historielaget holdt under Kulturfest Åsane.                                                                                                                                    

Gaver og tilskudd                                                                                                                          
Åsane historielag har mottatt økonomisk tilskudd fra følgende:                                                                             

Kr 5.000,- fra Arna og Åsane Kulturkontor til Åsabuen 25                                                                                            

Kr 10.000,- fra Sparebanken Vest til Kulturvernprisen                                                                                                         

Kr 3.166,- fra Grasrotandelen Norsk Tipping                                                                                                                          

Kr 12.997,- mva kompensasjon, via Landslaget for Lokalhistorie                                                                                                               

Kr 12.000,- fra Arna og Åsane Kulturkontor til Åsanekvelden                                                                                                              

Kr 10.000,- fra Åsane Kulturråd til Åsanekvelden 

                                                                                                                                                         

Styrets betraktninger og veien videre                                                                                                  
Som det fremgår av årsmeldingen for 2015 har året vært noe mindre krevende for styret enn 2014 var. 

Kulturvern v/Almåsgårdene har hatt hovedfokus, i tillegg til utgivelse av Åsabuen og Kulturfest Åsane 

2015.                                                                                                                                                                

Styret vil også i 2016 prioritere kulturvern og utgivelse av Åsabuen, og historielaget vil fortsette å 

arrangere bydelsvandringer og møter for medlemmer og andre interesserte.  Det vil bli utstillinger av 

gamle bilder også i 2016.                                                                                                                       

Det er et mål at arbeid med å systematisere den store bildesamlingen historielaget har til disposisjon 

skal komme i gang. Dette er et stort arbeid, som bør utføres i samarbeid med en som er spesialist på 

lagring av bilder. Dette er en tjeneste som må kjøpes.                                                                                                         

Styret vil få rette en stor takk til næringslivet i Åsane, privatpersoner og historielagets aktive 

medlemmer for dugnadsinnsats, engasjement og velvilje når det gjelder innsats for Åsane Historielag i 

2015.           
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          Vedlegg 3 
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__________________________________________________________________________________ 

Torvhuset på Eikås, prosjektstatus pr 31.12.2015

2015 kostnader ved gjenreising 0

sum kostnader gjenreising og åpning 0

2015 mottatt støtte til gjenreising
Bergen Kommune 50 000

Norsk Kulturminnefond 100 000

Fra organisasjoner 6 500

Fra næringslivet 2 500

Fra private givere 11 300

Renter bankkonto 7

Sum støtte til gjenreisning 170 307

Forskuttert av Åsane Historielag i 2014 -153 932

overført til Åsane Historielags bankkonto i 2015 150 765

ÅH til gode pr 31.12.2015 -3 167

Bokført konto 2295, gjeld til prosjektet -17 140

Beholdning  på konto 3633 34 26964 20 307

Differanse 3 167

Differansen overføres fra steinprosjektets bankkonto til driftskonto  
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vedlegg 3B 
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       vedlegg 4 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsane Historielag budsjett 2016

Driftsinntekter budsjett 2016
3100 Medlemskontingent -195 000                     

3110 Salg av Åsabuen -10 000                       

3120 Salg av annonser -33 000                       

3135 Salg av bygdebøker -2 250                         

3145 Salg av reklameartikler -250                             

3150 Annen inntekt -2 000                         

3400 Div tilskudd og refusjoner -16 000                       

3405 Grasrotandel Norsk Tipping -9 000                         

3406 Mva refusjon -13 000                       

3415 Åsanekveld (Kulturfestuken) -50 000                       

Sum driftsinntekter -330 500                     

Driftskostnader
4050 Produksjon av Åsabuen 61 000                         

5330 Godtgjørelse til styre 12 000                         

6300 Leie lokaler 22 200                         

6390 Annen driftskostnad kontor 1 550                           

6550 Kontormaskiner og utstyr 25 000                         

6790 Annen fremmed tjeneste 13 000                         

6800 Kontorrekvisita 4 500                           

6840 Tidsskrifter og bøker 700                              

6860 Møte, kurs og lignende 5 000                           

6890 Annen kontorkostnad 2 000                           

6900 Telefon 2 500                           

6940 Porto 39 000                         

7140 Reisekostnader 2 500                           

7300 Markedsføring 4 000                           

7310 Foto prosjekt 50 000                         

7320 Egne arrangement 30 000                         

7325 Kulturvernprisen 11 000                         

7335 Åsanekvelden 50 000                         

7410 Medlemskontingenter 10 500                         

7420 Gaver/blomster o.l 4 000                           

7700 Styre og arbeidsmøter 4 800                           

7770 Bank og kortgebyr 500                              

8050 Rente av bankinnskudd -2 500                         

Sum kostnader 353 250                      

Resultat (underskudd) 22 750              
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vedlegg 5 

 

Sak 11  Valg                                                                                                                                                                               

 A) Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor   

 Valgkomiteens innstilling: 

 Leder:                                                                                                                                                

 Marianne Herfindal Johannessen     Gjenvalg - velges for 1 år 

  Styremedlemmer:                                                                         

 Ida Sofie Tertnes      Gjenvalg - velges for 2 år                

 Bjørn Mjelde       Ny - velges for 2 år                         

 Aasta Kalvik Haukås     Ny - velges for 2 år  

             Jarmund Kalvik                         ikke på valg                                                                                                                                                                                                          

 Elisabeth Hjelset Gjerde    ikke på valg                                                                                  

 Knut Eide      ikke på valg 

  Varamedlemmer:                                                                                                                  

 Evy Ann Minde Nordahl      Gjenvalg - velges for 1 år                                                                 

 Helge Sætre       Gjenvalg - velges for 1 år                                                                                            

 Agnar Sætre       Gjenvalg - velges for 1 år 

  Revisor :                                                                                                                                 

 Eva Benedicte Norman      Gjenvalg - velges for 2 år 

 

 

  Valgkomiteen Åsane Historielag 

       Lars Sørgard    Tormod Tertnes   Aasta Kalvik Haukås                                                

      (Sign)            (Sign)     (Sign)                                          

 

  

 B) Valg av valgkomite                          

 Styrets innstilling til valgkomite for valget i 2017: 

 Tormod Tertnes                          Gjenvalg                                                                                                                         

 Lars Sørgard                                                                     Gjenvalg                                                                              

 Aud Toppe Christensen     Ny 


