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Protokoll fra Årsmøte i Austmarka Historielag for 2022 
  
Det ble avholdt årsmøte i Austmarka Historielag onsdag 30. mars 2022 på Arstun. 
20 medlemmer deltok på møtet.  
 
1. Åpning og konstituering. 
Leder ønsket alle frammøtte velkommen. Innkalling til årsmøtet var foretatt i medlemsbladet 
for mars 2022, samt på lagets hjemmeside og Facebook-side. Leder, John Martin Øverby, 
ønsket velkommen og innledet årsmøte.  

• Det var ingen merknader til innkallingen. 
• Det var ingen merknader til dagsorden. 
• John Martin Øverby ble valgt til møteleder. 
• Knut Sørby  ble valgt til referent. 
• Janine Nordby og John Larsen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 
2. Beretning. 
Årsberetningen ble delt ut på årsmøtet, og leder oppfordret de fremmøtte til å lese gjennom 
beretningen før møtet startet. Møteleder gjennomgikk hovedpunktene.  
Angående hjemmesiden ble det kommentert at det er lagt ut et kart med angivelser av plasser, 
kulturminner, iler (vannkilder) mm.  
Adventsfilmen «Å du frelsta jul», som ble vist på Arstun i desember i fjor, kan bli gjentatt før 
jul i år. 
 

• Styrets årsberetning for 2021 godkjent uten merknader. 
 

• Årsberetningen fra styret i venneforeningen 'Oralas Venner' for 2021 ble godkjent 
uten merknader. 

 
3. Regnskap. 
Kasserer Rolf Amundsen anmodet årsmøtet om å studere tallene i regnskapet. Det var ingen 
innvendinger til beløpene i regnskapet. Regnskapet for 2021 viser et lite underskudd på vel kr. 
5000.  
 

• Regnskapet ble godkjent uten merknader. 
 
Kasserer tok videre for seg balansen. Balansen viser at historielaget har en egenkapital på kr. 
1 290 785 kroner per 31.12.2021.  
 

• Balansen ble godkjent uten merknader. 
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4. Innkomne forslag. 
Det var ikke kommet inn noen forslag. 
 
5. Arbeidsprogram. 
Arbeidsprogrammet var vedlagt årsberetningen. Møteleder påpekte at vi har mange 
arbeidsoppgaver foran oss, men at mange av oppgavene er løpende og godt innarbeidet i 
historielagets drift.  
 

• Arbeidsprogrammet for 2022 godkjent uten endringer eller tilføyelser. 
 
6. Budsjett 2022. 
 
Rolf Amundsen presenterte styrets forlag til budsjett for 2022. Styrets forslag har en 
inntektsside på 287 000 kroner og en utgiftsside på 287 000 kroner. 
 

• Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2021. 
 
7. Valg 

Valgkomiteens leder la fram forslag til nytt styre og undergrupper for 2021.  
 
Leder:   John Martin Øverby (valgt for 1 år) 
Nestleder:  John Larsen  (valgt for 2 år) 
Sekretær:  Yvonne Andersen (valgt for 2 år)    
Kasserer:  Rolf Amundsen (ikke på valg) 
Styremedlem:  Janine Nordby (valgt for 2 år) 
Styremedlem:  Knut Holmen (valgt for 2 år) 
Styremedlem:  Bjørg Aulie (ikke på valg) 
Varamedlem:  Even Jacobsen (valgt for 1 år) 
Varamedlem:  Arnfinn Granstrøm (valgt for 1 år) 
Varamedlem:  Jan H. Berg (valgt for 1 år) 
 

• Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag. 
 
Valgkomiteens forlag til undergrupper og andre funksjoner i historielaget. 
 
Forslag til medlem av styret i Norsk Skogfinsk Museum 
Medlem :  Rolf Amundsen Vara:   Roland Paltiel  
 
Representanter til Partsrådet i Norsk Skogfinsk Museum 
Representant 1: John Martin Øverby Personlig vara: Anne Lise S. Hammer 
Representant 2: Åge Sørmoen   Personlig vara: Kåre Lunderbye 
 
Representanter til Kongsvinger Museumsforening 
Representant:  Rolf Amundsen Vara:   Kåre Lunderbye 
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