
 

Protokoll digitalt årsmøte Østensjø historielag 3. mars 2021 
                                                                                                           Til stede: 16 medlemmer 
1. Velkommen  
Leder Knut Helge Midtbø ønsket velkommen og viste til oppsatt dagsorden. Årsmøtet i 2020 
ble avlyst pga. koronasituasjonen. Derfor var to årsmeldinger og to regnskap til behandling. 
 
2. Konstituering 
Bjørn Lilleeng ble valgt til møteleder, og Liv Thorstensen ble valgt til referent. Deretter ble 
Leif-Dan Birkemoe og Kari Ravnaas valgt til å undertegne protokollen. 

3. Innkallingen ble godkjent. 

4. Årsmeldinger for 2019 og 2020  
Leder Knut Helge Midtbø presenterte årsmeldingene. Frode Jakobsen ble berømmet som 
redaktør for årbøkene i 2019 og 2020 og for arbeid med ny web-side. Roger Pihl holder tak i 
Facebook-siden. Økonomien er litt anstrengt etter årbokutgivelsene, og laget har søkt 
bydelen om tilskudd til drift. Det var positive kommentarer til styrets arbeid, som ble godkjent.  
 
5. Regnskap for 2019 og 2020 
Kasserer Knut Helge Midtbø redegjorde for regnskapene. Regnskapet for 2019 viser et 
underskudd på kr. 8.708,94 og regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr. 2.402,44. 
Knut Helge Midtbø la fram en note til regnskapet for 2020 med orientering om anstrengt 
økonomi og negativ egenkapital ved årsslutt. Størrelsen på MVA-refusjon gjennom 
Landslaget for lokalhistorie viste seg å bero på en misforståelse, og laget har meldt seg ut 
igjen av landslaget.  
Revisjonsrapporter for 2019 og 2020 ble lagt fram. Underskuddet er mindre i 2019 enn i 
2020, men revisor bemerker at historielaget har gått med underskudd i flere år og at det ikke 
er heldig at kasserer legger ut kontanter og låner laget penger. Hun ønsker løsning på de 
økonomiske utfordringene snarest og dokumentering i nettbank for all økonomihåndtering. 
Budsjett for 2021 (ved regnskap for 2020) ble tatt til orientering. Regnskapene ble godkjent. 
 
6. Valg 
Valgkomiteens leder Bjørn Lilleeng, la fram komiteens forslag. Styret består etter valget av: 
Leder og kasserer: Knut Helge Midtbø (gjenvalgt) 
Sekretær:  Frode C. Jacobsen (gjenvalgt) 
Styremedlem:  Kari Ravnaas  
Styremedlem:  Roger Pihl 
Styremedlem:  Per Ove Dahl (gjenvalgt) 
Styremedlem:  Lars B. Kristofersen (valgt etter vedtektsendring i framflyttet punkt 8.) 
Varamedlem:  Liv Thorstensen (gjenvalgt) 
 
Revisor: Marit Walløe (gjenvalgt) 
Valgkomite: Bjørn Lilleeng og Leif-Dan Birkemoe (gjenvalgt). Medlem nr. 3 kan ev. pekes ut. 
 
7. Kontingentfastsettelse for 2022 
Forslag fra styret om økning av medlemskontingenten til kr. 250 fra 2022 ble vedtatt. 
 
8. Innkomne forslag 
Styrets forslag om utvidelse fra 5 til 6 faste styremedlemmer ble vedtatt (jf. vedtektene § 5). 
 
9. Planer for historielaget i 2021 
Knut Helge Midtbø orienterte om noen planer for foredrag/vandringer når det igjen blir mulig. 
 
 
Liv Thorstensen (sign.)                    Leif-Dan Birkemoe                    Kari Ravnaas   


