Protokoll fra årsmøtet i Lørenskog historielag.
Tirsdag 18. mars 2014 kl. 18.30.
Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård.
Årsmøtet ble satt kl. 18.30. med 24 medlemmer til stede. Fungerende leder Runar Olsen
ønsket velkommen til møtet.
1. Valg av møteleder
Styrets forslag på Sigmund Børrud ble vedtatt uten innvendinger fra møtedeltakere.
Møteleder takket for tilliten, og orienterte forsamlingen om lagets vedtekt § 4 i forbindelse med
kunngjøring og utsendelse av sakspapirer i forkant av årsmøtet. Ingen i forsamlingen hadde
innvendinger mot innkalling eller saksliste.
Det ble gjort oppmerksom på at i sekretær A. Tangens fravær, ble protokoll for årsmøtet ført av
Helen Østbye.

2. Valg av 2 årsmøtedeltagere til, sammen med møteleder, å undertegne protokollen
Per Dørre og Per Steinar Håklev ble valgt.

3. Styrets årsmelding
Møteleder la fram hovedpunktene i årsmeldingen. Han orienterte samtidig om lagets styresituasjon
i 2014, der nestleder Runar Olsen har fungert som leder.
Det ble også opplyst om museets begrensninger grunnet brannrestriksjoner som har vært iverksatt
det siste året. Det ser nå ut til at det blir en løsning på problemet i nær framtid.
Ingen merknader til årsmeldingen, og den ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap og revisors melding
Møteleder gikk igjennom regnskapene, og redegjorde for enkeltposter.
Det ble orienterte om Trygve Baarlids minnefond. Det ble ved opprettelse av fondet satt inn kr.
26.700,-. Fondet har vært brukt for å dekke utgifter ved trykking av hefte nr. 3. Dette heftet har
vært en suksess, og fondet har økt siden opprettelse.
Videre ble det nevnt at laget fikk overført en engangsstøtte på kr. 15.000,-. fra Lørenskog kommune
siste år.
Revisjonsberetning foreligger ikke. Møteleder orienterte om årsaken til dette. Revisor hadde ikke
noen merknader til regnskapet, som var oversiktelig ført. Derfor er revisors underskrift på
regnskapet å betrakte for at god regnskapskikk er fulgt.
Møtedeltakere hadde ingen innvendinger mot regnskapene eller manglende revisjonsberetning, og
regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Fastsetting av kontingent
Det vil i neste periode ikke bli gjort noen forandring i lagets kontingent.

