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Saker til styremøte tirsdag 6. mars 2012
kl. 18 og utvidet styremøte fra kl. 19.
Sted: Ustvedthuset

Tilstede:
Anne Marie Endsjø, Christian Sundby, Elin Aas, Alf B. Godager, Tom Rognstad og Knut Falla.
Forfall : Jonny
Møteleder : Knut
Referent: Knut
Sted: Ustvedthuset kl. 18.
Referatet distribueres: Styret og komitéledere.
Nr
0

Sak / kommentar / tiltak / oppfølging
Dagsorden
1. Fra årsmøtet 21.02.2012. Valg og konstituering.
2. Forslag til forretningsorden.
3. Referatsaker
4. Økonomi.
5. Komiteene og utvalg, aktivitetsrapport, utsettes til neste styremøte.
6. Medlemsmøte etter årsmøtet 21.02.2012.
7. Aktivitetsplan, utvidet styremøte med alle komiteene og
enkelte som har tilsakt seg arbeidsoppgaver.
8. Eventuelt.
Neste styremøte:

1.
1.1.

Fra årsmøtet 21.02.2012. Valg og konstituering.
Referatet fra årsmøtet 21.02.2012 v/ Christian er ferdig. Valgkomiteens
innstilling til årsmøtet ble enstemmig godkjent. Referatet tatt til etterretning.
Styret, det nyvalgte består nå av følgende:
Styreleder (for ett år) Knut Falla (gjenvalg)
Styremedlem (for 2 år) Tom Rognstad (gjenvalg)
Styremedlem (for 2 år) Anne Marie Endsjø (ny i år, men har tidligere vært med i
styret i laget).
Ikke på valg i år Christian Sundby
Ikke på valg i år Jonny Bunæs
Varamedlemmer (for ett år)
Randi Bakken (gjenvalg), Elin Aas (gjenvalg) Alf Godager (ny, tidl.styrem.)
Konstituering av styrerollene:
Nestleder: Jonny Bunæs (gjenvalg fra forrige periode)
Sekretær: Christian Sundby. (Tom ønsker avløsning fra forrige periode).
Kasserer/regnskaper: Vi forespør Trygve Bunæs, som tidligere har sekt seg
villing, om han kan gjøre føringen av selve regnskapet. Knut fortsetter
kassererdelen inntil videre.

1.2.

1.3.

1.4.
Til etterretning: Komiteer og utvalg består som følge av årsmøtet nå av:
KALENDERKOMITE (for ett år): Aase Klohs (leder), Karl Olaf Løkenhagen,
Knut Repstad, Ragnhild Sæthren, Elin Aas, Bjørn Myrvoll
LOKALHISTORISK UTVALG (for ett år): Knut Falla, Bjørn Myrvoll, Per
Krogstie, Jonny Bunæs, David Dahl
KULTURSTIKOMITE (for ett år): Jonny Bunæs, Tom Rognstad, Anders Back,
Bjørn Myrvoll, Sidsel Kandahl
ARRANGEMENTSKOMITE (for ett år): Eva Boger, Dagfrid Vigerust, Anne
Aalerud Johansen
KOMITE FOR FOTO- OG DOKUMENTBEHANDLING (for ett år): Alf B.
Godager, Jonny Bunæs, Knut Falla, Tom Rognstad, Bjørn Myrvoll, Jan Svendsen,
David Dahl.
USTVEDTHUSKOMITEEN (for ett år): Jonny Bunæs, vara: styret
REVISORER (for ett år): Henrik Klohs, Sten Edin Olsen, vara: Terje Lorentzen
REPRESENTANT I STYRET FOR FOLLO HISTORIELAG (for ett år):
Henrik Klohs, vara: Elin Aas
VALGKOMITE (for ett år): Ivar Simastuen, Jan Svendsen, Elin Aas.
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Forslag til forretningsorden.
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Saker til styremøte tirsdag 6. mars 2012
kl. 18 og utvidet styremøte fra kl. 19.
Sted: Ustvedthuset

2.1.1. Innkalles til deltakelse på styremøter: styre- og varamedlemmer innkalles til
alle styremøter.
2.1.2. Dagsorden for styremøtene: 1. Referatsaker, 2. Økonomi, 3. Komiteer og
utvalg med aktivitetsrapporter, 4. saker starter….. Avsluttes med dato for neste
styremøte.
2.1.3. Referater. Det skrives referater fra alle styre- og medlemsmøter.
2.1.4. Saker til styremøte sendes styrets medlemmer, styrets varamedlemmer og
ledere i komiteer og utvalg.
2.1.5. Referat fra styremøtene sendes styrets medlemmer, styrets varamedlemmer
og ledere i komiteer og utvalg.
2.1.6. Styremøter, dato, tid og sted. Plan for 2012: Styremøter avholdes første
tirsdag i måneden, unntatt: juli, august og desember. Sted: Ustvedthuset kl. 18.
2.2.
Bankkonti i DnB NOR:
2.2.1. Disposisjonsfullmakt på historielagets bankkonto 3 personer hver for
seg: styrets leder Knut Falla, og Anne-Marie Endsjø og Elin Aas og kasserer når
eventuelt avklart.
2.2.2. Betalinger via bankkontoen vises fortrinnsvis i saker til- og referat fra
styremøtene.
2.2.3. Utgiftsbilag attesteres av lagets leder Knut Falla eller den styret bestemmer.
Den som leverer utgiftsbilag må signere eget navn og kontonummer for oppgjør.
2.3.
Aktivitetsrapporter fra komiteer og utvalg. Referat som muntlig beskjed eller
ev. i skriftlig form, eller fremmøte etter behov på styremøtene.
3.
Referatsaker
3.1.1. Referat fra styremøte 15.02.2012. Ingen merknader: OK.
3.1.2. Referat fra formannsmøte i FHL 01.03.2012. Fra SHL: Idar Furuseth, Trygve
Bunæs, Knut Falla og Henrik Klohs som medlem av styret i FHL. Kåseri av DIS /
slektsgransking, gjennomgang av deres websider osv og hans ønske om vårt
medlemskap. Knut drøftet med styreleder i FHL så vidt dette med rettigheter og
artikler i Follominne, men beskjeden fra styret i FHL er at slikt må vi eventuelt ta
direkte med den enkelte forfatter av artiklene. Knut fremmet at dette bør være
en sak for styret i FHL, og at en rutine som tar vare på dette bør iverksettes.
3.1.3. FHL, årsmøte 29.03.12 overlevert liste over delegater fra SHL til styrets leder.
3.1.4. Arkeologisk utgravning av ny motorveitrase for E18. Knut har
kommunisert med Kråkstad skole, Ski ungdomsskole og med veivesenets
prosjektleder Amundsen om et mulig samarbeidsarrangement der
ungdomsskolene i Ski og Kråkstad kan delta i utgravningene som del i et
historie- og arbeidsprosjekt denne sommeren. Vi skal holde kontakten.
Prosjektleder skal ta saken mot fylkets arkeologiske myndigheter og konkluderer
med at dette kan bli meget interessant og tilfører en ny dimensjon. Dersom
dette lyktes vil det få betydelig omtale og kanskje mange unge lokalhistorieinteresserte potensielle medlemmer og foreldre. Det skal være et infomøte om
trasevalg osv i Rådhusteatret 19. mars. Kl. 18.30. Vi får avvente og se hva som
blir resultatet av denne henvendelsen.
3.1.5. Menighetsbladet nr 1, 2012, side 5: Kulturhistorie, Per A. Krogstie, Ski
historielag: Sognepresten som ble Kråkstads første ordfører. Meget bra!
3.1.6. Follo Kvalifiseringssenter, besøk i Historielaget torsdag 1. mars 2012 i ca 2
timer med vafler og kaffe/te. Foredrag om oppgaver og hva historielaget er som
forening v/ Trygve Bunæs og Ahmed Abdalla om arbeidsoppgavene. Meget Bra!
3.2.
Post inn:
3.2.1. Ski kommune. Forslag til reguleringsplan Sander Østre, Tun A.
Oversendes Lokalhistorisk utvalg. Ref: KL/HOVERI Jnr:11/227-19 2873/12.
PLA201002
3.2.2. Statens vegvesen. Fv29 Ustvedt bru i Ski kommune. Varsel om oppstart av
arbeide med reguleringsplan. Oversendes Lokalhistorisk utvalg. Vegvesenets ref:
2012/000222-003. Den eksisterende broen, bør den fredes? Diskusjon: nei.
Navnebenevningen på broen er ”nytt”. Lokalhistorisk utvalg må ev. kommentere
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dette med navnet overfor vegvesenet.
3.2.3. Østfold Historielag. Mottatt Wiwar nr:1 og 2 /2010, nr 1 og 2 /2011, og
registerhefte for perioden 1972 – 1996. Kr 320.- Til bibliotek.
3.3.
Post ut: (ingen)
3.4.
Distribuert medlemmene med postkort:
Årsmøte og medlemsmøte 21.02.2012
3.5.
Distribuert medlemmer med e-post:
Årsmøte og medlemsmøte 21.02.2012
Turen til Nederland i april 2012. Ny e-post 05.03.2012 med oppsummering av
hva som ligger i turens kostnader hva gjelder mat & drikke etc.
3.6.
Nye medlemmer:
3.7.
Utmeldte medlemmer:
4
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Økonomi
Samlet beholdning i banken:
Kontingentinnganger. Ikke påbegynt for 2012, vi må forberede
kontingentutsending, helst sammen med en aktivitetsplan for 2012.
Forslag: Dekning styrekostnader som: telefoner, skriverblekk, kjøring og
papir: kr 600 for 2011. Diskusjon. Noen har fremført kostnader med skriverblekk
som er dekket. De som har uforholdsmessige kostnader bør få dette dekket,
eksempelvis styreleder, nestleder og sekretær. Vi ser på saken på ny etter
sommeren.
Utførte betalinger:
23.556,25 Rolf Ottesen, kalender 2011, 1000 eksemplarer.
475,- Norsk Arkeologisk selskap, årsavgift.
115,- Lysstoffrør på kontoret i Ustvedthuset v/Per.
700,90 Div kontorutgifter og blomster v/ Elin
350,- Kringle medlemsmøte 24.01.2012 v/ Alf.
344,- kjøreutgifter v/ Tom
320,- Østfold Historielag, abonnement Wiwar.
960,- Posten, leie av postboks 435 v/ Ski postkontor.
Beløp
Betaling, lagt ut for betaling
1 960,00 Porto for utsending av årsmøtedokumenter
719,00 sot til skriver, årsmøtedokumenter
1 900,00 Porto, postkort
930,00 Div. kontor rekvisita, Ustvedthuset
80,00 Tirsdagskontor
61,80 Tirsdagskontor
19,90 Porto
355,50 Div. rekvisita, kjellerkontoret
238,00 Skjøteledning, kjeller.
390,00 Vin fra Strömstad til lager (3 på årsmøtet, 1 i reserve)
10,00 Parkering, videokanon/kommunen
6 664,20 Sum, overført til Knut.
355,00
356,00
75,00
786,00

Årsmøte 21.02.2012, prinsessekake og kringle, Dagbo.
Kontoret, lys over sofagruppe.
2 stk 4-hulls ringpermer m/lommer til regnskapet 2011.
Sum, til Kto: Kontor og administrasjon. Overf. Knut

4.5.

Inntekter:
kr 1.264,50 kaffepenger 24.01.2012.
kr 656,00 Kaffepenger årsmøte/medlemsmøte 21.02.2012.
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Utsatt til neste styremøte
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Komiteene, utvalg og løpende aktiviteter: aktivitetsrapport.
Kalenderkomiteen.
Kulturstikomiteen.
Arrangementskomiteen.
Ustvedthuskomiteen.
Lokalhistorisk utvalg.
Widerøeprosjektet
Fotoarkivalia
Vardehaug og Stunnerfunnet.
Utvalg for planlegging av bilde- og dokumentbehandling.
Facebook.
Tirsdagstreff i på kontoret i Ustvedthuset kl 11.14.
Tirsdag 7. feb. 6 tilstede, ett nytt medlem, Per og Knut.
Tirsdag 28. februar: Bjørn M. Gjester: Per og…
Det ligger gjesteprotokoll på kontoret. Vi må sette opp turnusliste på neste
styremøte:
6.

Medlemsmøte 12.04.2012.
Søke avklaring under utvidet styremøte i dag.
Møteansvarlige:
Sted/tid: 14.04.2012 kl 19. Lokale ikke avklart.
Tema I: Diskusjon, Gamst + vi får se etter muligheter under utvidet styremøte.
Pause: Den vanlige serveringen.
Kunstnerisk innslag i pausen?:
Invitere / samarbeide med:
Kostnader: Servering ca:300,-. (Kringle 195, kaffe, te kopper, servietter…).
Kunngjøring: E-post til medlemmer, Forhåndsomtale i ØB: hva skjer i morgen.
Invitere gjester/foreninger: Ikke avklart, avhengig av tema.
Utstyr: Avhengig av tema.

7.

Aktivitetsplan, utvidet styremøte med alle komiteene og
enkelte som har tilsakt seg arbeidsoppgaver.
Tilstede, ut over styret: Bjørn Myrvoll, Idar Furuseth, Sidsel Kandahl, Dagfrid
Vigerust, Alf B. Godager, Anne Aalerud Johansen, Per Krogstie, Randi Bakken.
Anne Marie Endsjø måtte gå i et annet møte.
Sikringskost på møtet: Kaffe, te og Dagbos Prinsessekake.
Velkommen kl. 19 i Ustvedthuset, og vi hadde gleden av å gi et eks av
stunnerbildet til Per som takk for alt han har gjort for historielaget gjennom 20
år.
Hvor står vi i dag: Knut skisserte: Omfattende omtale i ØB med flere
store oppslag gjennom 2011. Leserne kjenner godt til historielaget.
Aktiviteter i 2012 må ta vare på denne gode muligheten for å fremføre lagets
mål og kanskje øke medlemstallet.
Styret, komiteer og utvalg.
Kan komiteene og utvalgene ta ansvaret for enkelte medlemsmøter med tema
osv? Tanker om muligheter.
Styreleder fremførte mulige viktige temaer i 2012:
Skilting av kulturminner og lignende. Kulturstiene og kartfolder over disse.
Motorveiutbyggingen og arkeologiske utgravninger som aktivitet for skoleelever.
Medlemsmøter. Fortsette NAV-prosjektet på digitalisering og fotografering.
Knut refererte følgende: Invitasjon fra LA21 (Lokal Agenda 21, et internasjonalt
miljø med lokal forankring gjennom kommunestyret og består av politikere,
off.inst. og foreninger og lignende) inviterer Ski Historielag til deltakelse i
utviklingsprosjektet for kultursti. Kulturstiprosjektet bestående av restaurering
av en part av den gamle kongeveien og steinbru på Langhus. LA21 har fått
tilsagn om 50.000 fra veivesenet og har søkt andre øk.støtte fra andre kilder.
Antatt behov for kapital ligger kanskje på ca kr 150.000 til ca 200.000. Per

7.1.
7.2.

7.3.
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7.5.

Saker til styremøte tirsdag 6. mars 2012
kl. 18 og utvidet styremøte fra kl. 19.
Sted: Ustvedthuset

syntes historielaget absolutt vi bør delta i prosessen. Bjørn M: Dette er
interessant, og er i et interessant område der stien skal gå, både historisk og
geologisk. Knut har kommunisert på e-post med LA21, og oversendt dette til
Sidsel Kandahl. Sidsel sier hun ikke vil påta seg andre oppgaver i
kulturstikomiteen utover stien på Hebekk. Diskusjon. Styret holder i saken og
ser an utviklingen i prosjektet.
Hva skal prioriteres i 2012.
Diskusjon som endte opp med prioriteringslisten:
1: Skilting av kulturminner og lignende i kommunen.
2: Kulturstiene, skilting og vedlikehold.
3: Medlemsmøter.
4: Selve Nav-prosjektet fortsetter så lenge det er mulig og aktuelt.
5: Video, tidligere opptak historie..
6: Arkivmateriale, digitalisere, sikre og utvikle.
Aktiviteter. (Se vedlegg)
Gjennomgang av hovedpunktene i utkast IV aktivitetsplan for 2012, kommentar
under ved endringer, innspill og lignende:
1. Medlemsmøter og aktiviteter.
1.1. Bjørn Næss redegjorde for turforslaget. Tidspunkt forsommer 2012. Han
kommer tilbake med konkret plan til uken.
1.2. 09.10.2012 Kina. Mulig stor deltakelse, arr. på biblioteket.
1.3. Kontra Skole 100 år, 1912 til 2012. Muligens riktig år er 1913. Avklaring.
1.4. Konsert/historien bak Borghild Holmsen. Forslag fra Morten Gaathaug, ikke
aktuell om det blir 100-års jubileum for Kontra Skole i år 2012. e 1.22. og 1.23.
1.5. Husmannsplasser, se pkt 1.18: samme.
1.7. Foredragsholder kan ikke i år.
1.8 og 1.9 Temaene må kunne slåes i sammen til ett møte.
1.10. Arkeologi. Bjørn har en hovedfagsoppgave om bygdeborge som kan være
til avklaring. Lillian G viktig foredragsholder.
1.11 Viktig å holde fokus på lokalhistoriske faktorer for et historieengasjert
lokallag.
1.12. Betydning av strikking…. Diskusjon. Invitere (også i år, de avsto i fjor)
Kråkstad Bygdekvinnelag.
1.13. Norsk Billedvev. Mulig innspill / samarbeide med Ski Kunstforening, nepe
kapasitet i SHL i år, men kanskje neste år.
1.14. Betydning av møbeltilvirkning og 1.15 Industri og håndverksaktiviteter…
Diskusjon. Muligheter. Kanskje drahjelp fra Skeidar’s gründerfamilie, Bjørn M og
Per ser på saken (Lokalhistorisk utvalg) og kontakter Skeidar. Aktører: Revheim,
Sleipnes, Skeidar med flere…
1.16. OK, kan bli interessant. Kan passe sammen med en påfølgende tur
/ekskursjon.
1.17. Vi er med, går av seg selv.
1.18. April – turbok 2012 Haugen / Løvland. Interessant, større lokale enn
Waldemarhøy, kanskje biblioteket. (Se pkt 1.5: same).
1.19. og 1.20 Gamle trær og vegetasjon, matauke, samme tema.
1.21. Fellesmøte med styrene i alle FHL-lagene, sted kulturstien i Kråkstad til
Prestegårdskogen.
1.22. og 1.23. Diskusjon om flere aktuelle og lokale forfattere og komponister.
Alf ser mer på dette temaet og kontakter kanskje Morten Gaathaug. Kanskje
sammen med 1.4 Borghild Holmsen.
1.24. Karl den XII. Det er forventninger fra medlemmer til oppfølging om hva
som skjedde i Follo, og hvem som skjøt… og innspill fra oberst Gamst.
1.25. Willy Østberg beskrev noe av dette temaet i et tidligere Follominne. Dagutflukt med Gamst en lørdag / søndag på våren.
1.26. Kvinners roller i politikken. Forslag på Berit Aas som kåsør.
1.27. Ta også med primstaven.
1.28. Hagebruk Christian: Betydningsfull blomkålproduksjon i Ski, viktig for
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Norge. Kalender v/ Knut Repstad. Sven Østby i Kråkstad arbeider med
blåmkålproduksjon.
1.30. Et omfattende tema med flere tilhengere. Treskulpturer med stor
kunstnerisk verdi.
1.31. Flere mulige foredragsholdere. Vi er medlem av Norsk Namnlag. Alf har
kontakter.
1.32. Trolig ikke aktuelt.
1.33. Avventer utviklingen av Fom-turen, pkt 1.1. Kan utsettes til 2013.
1.34. Her kan vi delta sammen med husflidslaget i Oslo uten særlige
anstrengelser. Et stort interessant levende museum.
1.35. Lirekasse. Avhenger av foredragsholder: T. Gotaas
1.36. Viktig tema. Ettermiddags- og medlemsmøtetema.
1.37. Saugstad, bestyrer på Sandbakken, forfater av bok om området/temaet,
god foredragsholder. Bjørn M om temaet Rolandskolonien i kalenderen.
1.38. Kalenderkomiteen…. (eks november 2012).
2. Utflukter.
2.1. Mars-april…?
2.2. Lavprioriteres.
2.4. Pluss Gamle Aker krk og sølvgruvene.
2.5: Per Bjerklund. Kåseri med Per Anders Grønvold på historie?
2.10. Invitasjon utsendt.
2.11.Kanaltur på Haldenvassdraget
2.12. Blåtrikketur med Oslo Sporveier.
3. Kultursti Hebekk.
Årets åpningstur: antydningsvis mulig 1. mai?
Felles brosjyre for alle kulturstiene.
4. Kultursti Kråkstad.
Satsningsområde med skilting og tilrettelegging. Tilpasse for kulturminnedagen i
september. Fellestur med styrene i historielagene i Follo.
5. Kultursti Frestadskogen.
Skilt på kongeveien. Skilter ved gravhaugene.
6. Skilting av kulturminer.
Oppfølging ved utvalget som ledes av Christian.
Delen, utvidet styremøte Avsluttet kl 22.10.
8.
8.1.
2.2.

Eventuelt.
Person nr til Frivillighetsregisteret av styremedlemmer:
(Personnr føres ikke i referatet)
Kulturstikomiteen, Tom påtar seg å leder kulturstikomiteen.
Neste styremøte tirsdag 27. 03.2012 kl 18 i Ustvedthuset.
Første del av styremøtet avsluttet kl 18.55 før utvidet styremøte fortsatte kl. 19.
KF/ref.
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