SØNDRE AKER HISTORIELAG
Protokoll fra årsmøtet 2019 i Nordstrandhuset 18.03.2019.
Møtet ble satt kl. 18.30 og åpnet av styrets leder Anne Marie Hval Grøgaard
Nærmere 90 deltagere, av dem 55 medlemmer (med stemmerett) til stede.
Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Innkallingens lovlighet ble enstemmig godkjent
Sak 2 Valg av møteleder, referent og protokollvitner
Møteleder: Anne Marie Hval Grøgaard valgt.
Referent: Ellen Nygaard valgt.
To protokollvitner valgt: Elen Roaldset og Nils Petter Aasheim
Sak 3 Årsberetning for 2018
Møteleder gjennomgikk årsberetningen punktvis.
Styret: etter årsmøtet 2018 har styret valgt Sissel Marit Bue til ansvarlig for hjemmesiden.
Styret har i 2018 hatt 9 styremøter.
Arrangementer: SAH arrangerer møter med foredrag i Nordstrandhuset, og rusleturer med
kjentmann i vår omegn. Det er fin oppslutning om møtene og turene.
Vi har arrangert møter i samarbeid med Østensjø Historielag og Oslo Byarkiv. Styremedlemmer har også deltatt på andres arrangementer.
SAH er aktivt med i Bydelsdagene for bydel Nordstrand. SAH setter pris på det gode samarbeidet med Nordstrand Vel, og på deres innsats i forbindelse med hestevanningssteinen.
Frakten av denne fra Nordseter gård til Sæterkrysset ble muliggjort pga. Nordstrand Vel.
De har også bekostet det blå skiltet som står over steinen og som forteller hva en hestevanningsstein var. Sæter Senter har påtatt seg drift og vedlikehold av steinen.
Bydelsprisen: Som kandidat til bydelsprisen 2018 foreslo SAH Dag Jarnøy, som fikk prisen for
sitt arbeid for å gjøre lokalhistorien kjent.
Publikasjoner: Årbok kommer i 2020.
Det er også bestilt et opptrykk på 100 eksemplarer av boken Milorg.
Hjemmeside: Vi arbeider med å forbedre særlig facebook-siden. På hjemmesiden kunngjøres
alle møter. Av hensyn til de som ikke er på nett, kunngjøres også møtene i Nordstrands Blad.
Lagerplass: SAH trenger sårt et nytt lager!
Økonomi: SAH har ganske god økonomi. Vi fikk inn over 46 000 kr på boksalg, mye av dette
pga. boken om Ekebergbanen: «På spor av den nye tid» av Ivar Sekne. Vi har ingen utgifter til
regnskapsføring, da dette gjøres kostnadsfritt av styremedlem Per-Inge Slettvold.
Medlemsinformasjon: I årsberetningen står programmet t.o.m. september 2019. Det blir
sendt ut brosjyre til høsten om programmet videre.
Bildebasen: SAH trenger en eller to kyndige personer som kan vedlikeholde og redigere basen
Gaver: Gunnar Pedersen donerte oss restopplaget av tre bøker om Nordstrand. SAH utnevnte
ham til æresmedlem i 2018 for hans store bidrag lokalhistorisk. Han døde dessverre julen 2018
Konklusjon: Møteaktiviteten er god. SAH trenger kompetente folk til bildebasen. SAH trenger
en bokansvarlig, da Arne Sunde trekker seg. SAH trenger lagerlokale.
Reidar Brevik minnet om protokoller SAH i sin tid fikk fra Speidergutt-forbundet. De bør oppbevares forsvarlig, og gis derfor til Byarkivet.
Sak 4 Regnskap for 2018
Lagets kasserer, Per-Inge Slettvold, gjennomgikk regnskapet.
Regnskapet godkjent.
Sak 5 Revisor Bjørn Heibergs revisjonsberetning
Beretningen ble godkjent.

Sak 6 Budsjett for 2019
Inntekt: kr 201 500
Utgifter: kr 145 200
Resultat for 2019: kr 56 300
Det kom spørsmål om de 50 000 kr, som er satt opp som bidrag til årboka for 2020.
Dette er den samlede summen som SAH har søkt om hos ulike organisasjoner, som støtte
til årboka.
Budsjettet godkjent.
Sak 7 Arbeidsoppgaver fremover for historielaget
Historielaget har behov for bedre redigert bildebase.
Vi planlegger nytt opptrykk av boken Milorg.
SAH har kontakt med Nordseter skole om en bildeutstilling som opplegg for elevene.
Vi har redusert møtene med ett om våren og ett om høsten. Det kom ingen innvendinger
fra medlemmene mot dette.
Vårt område er Nordstrand, Ljan, Søndre Nordstrand. SAH legger gjerne møter til Mortensrud
og Klemetsrud.
Det kom en oppfordring fra Lars Alldén om at SAH bør gå aktivt med i arbeidet med å lage
ulike naturstier, som Oslo kommune, Elveforum og Fortidsminneforeningen nå planlegger.
Sak 8 Valg
Valgkomitéens leder Lars Alldén kunngjorde valgkomitéens innstillinger:
Valg av leder: Anne Marie Hval Grøgaard, gjenvalg (til 2021)
Valg av 2 styremedlemmer: Ivar Sekne, gjenvalg (til 2021)
Per-Inge Slettvold, gjenvalg (til 2021)
Valg av 2 varamedlemmer: Anne Margrethe Skari, gjenvalg (til 2020)
Reidar Rasch, ny (til 2020)
Valg av valgkomité: Lars Alldén, gjenvalg (til 2020)
Elin Løvold, gjenvalg (til 2020)
Valg av revisor: Bjørn Heiberg, gjenvalg (til 2021)
Samtlige valgt ved akklamasjon.

Styrets leder, Anne Marie Hval Grøgaard, takket Arne Sunde for hans mangeårige innsats som
bokansvarlig.

Årsmøtet avsluttet kl. 19.30
20.03.19. EN

Etter årsmøtet foredrag om Ole-Bjørn Magnussen og salg av hans malerier.
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Protokollvitne
Protokollvitne
Elen Roaldset
Nils Petter Aasheim

