Ski Historielag

Årsmøtet 1. mars 2018 kl 19.00

Sted: Kommunens servicesenteret i Kirkeveien 3, Ski.

Innkalling til årsmøte i Ski Historielag
Dato: torsdag 1. mars 2018 kl 19.00
Sted: servicesenteret Kirkeveien 3 i peisestuen
Vedtektenes paragraf 5 setter rammen om årsmøtet:
Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av
første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden
og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente epostadresser eller pr post.
Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til
behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.
Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.
Dagsorden på årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.
Styrets innstilling til årsberetning.
Regnskap og revisors beretning.
Saker til behandling.
Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene som følger vedlagt:
-

Årsmelding fra styret for perioden fra 2. mars 2017 frem til årsmøtet 1. mars 2018.
Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5): 3 saker.
Vedtekter.

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 16. februar 2018. Saker til
behandling sendes på e-post eller ringes til styret ved Knut Falla telefon 928 40 244 e-post
knfal@online.no eller til Marianne J. Myrbraaten telefon 901 70 883 e-post majoh@mattilsynet.no
Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på møtet.

Fint om du har forslag til valgkomiteen, kanskje du selv har lyst til å delta i noe av lagets

arbeider, ta kontakt og snakk med Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Hilde Simarud telefon 905 79
005, eller Jan Sjølli telefon 480 70 928.
Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Regnskaper og valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet
og blir sammen med styrets regnskaper omdelt på selve møtet.

Denne innkallingen går til medlemmer med betalt kontingent 2017 og nye medlemmer fra 2018.

Hilsen Ski Historielag

Ski, 7. februar 2018

for styret, Knut Falla / styreleder og Marianne J. Myrbraaten / sekretær

Etter årsmøtet følger pause med kringle / kaffe / te før neste post:
medlemsmøte med bilder fra Ski kino i gamledager
bilder som tidligere ikke er vist i historielaget
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Styrets årsmelding for 2017
Perioden fra årsmøtet 2. mars 2017 til årsmøtet 1. mars 2018.
(Ski Historielag er i denne årsmeldingen stedvis forkortet SHL).

Styrets arbeide.
Styret har i styreperioden arbeidet med å løfte laget mot lagets målsetting gjennom medlemsrettede
aktiviteter. Aktivitetene kunne ikke ha skjedd uten betydelig virksomhet og støtte fra lagets komiteer,
utvalg og enkeltpersoner.
Virksomheten har vært medlemsorientert gjennom medlemsmøter og turer. Vi har gjerne samarbeidet
med andre lag og foreninger for å utbre kunnskaper om vår lokalhistorie, men også historien fra verden
omkring oss. De viktigste samarbeidspartnerne har vært Follo Historielag, Follominne, Ski kommune,
Ski- og omegn Forsvarsforening, Ski sanitetsforening, Ski Historiske konserter, Oppegård Historielag,
Finstad Gla’Brazz, Ski mannskor, Hobøl Historielag, NROF-Follo og Strömstad Historieforening. Som
følge av lagets aktiviteter, har medlemsoppslutningen i 2017 øket med 11 % og for hele perioden ca 14
% frem til årsmøtet.
Styret har hatt månedlige styremøter unntatt i juli, august og desember. Periodens første styremøte
avklarer styrets forretningsorden, oppgaver og fullmakter. Til hvert styremøte er det distribuert forslag
til dagsorden med kommentarer og aktuelle dokumentasjoner. Det er ført referat. I saker til styremøtene er det gitt løpende innsyn i banksaldo, kostnader og inntekter, (som ved tidligere år).
Styremøtene har vært holdt i lagets kontorer i Ustvedthuset. Det er avholdt ett utvidet styremøte med
komiteene, utvalgene, enkeltoppgaver og styret med 52 tilstede. Det er i perioden brukt ressurser for å
styrke komiteenes arbeide.
Styret valgt på årsmøtet i 2017 har etter konstituering bestått av Knut Falla (styreleder), Trond
Simarud (nestleder), Marianne J. Myrbraaten (sekretær), Yngvar Carlsen (kasserer/regnskaper), Martin
Østby og Odd Endsjø. Varamedlemmer: Christian Sundby, Anne-Marie Endsjø, Olav Grønvold og Eivind
Berg.
Økonomien i laget er fortsatt god, men samlet sett gir resultatene for de 4 siste årene et underskudd
på kr 6.300. Egenkapitalutviklingen (tilsvarende bankbeholdning, ingen gjeld) har økt til (avrundet) kr
276.000 pr 31.12.2017 med overskudd på kr 36.000. (til sammenlikning kr 239.000 -43.000 for 2016,
kr 282.000 +63.000 for 2015). Kontingentøkningen på kr 30 fra og med 2015 har gitt bedring i balansen,
men det er en avhengighet til inntektsbringende aktiviteter og økonomisk støtte.
Salg av kalenderkomiteens årlige Lokalhistoriske kalender à kr 100 er en viktig økonomisk bærer og
bidrar til kostnadsdekning og handlingsrom for lagets mange aktiviteter. Redaksjonskomiteens bok
”Kråkstad og Ski 1940-45 Motstand og matauk” fra 2015 selger fortsatt og vi har en beholdning på ca
60 bøker for salg, pris til ikke medlemmer kr 300. I tillegg har vi hatt salg av Follominne. Salg av Kaffe
og kringle på medlemsmøtene for kr 40 bidrar til å dempe utgiftene med medlemsmøtene.
Vedtekter: Utenom en vedtektsoppdatering for æresmedlemskap har ikke styret realitetsbehandlet
eventuelle vedtektsendringer i denne perioden, men ser det kan være aktuelt med endringer etter hvert
siden medlemstallet øker og behovet for struktur og formaliteter øker.

Medlemsforhold.
Årskontingenten for 2017 er på kr 310 for enkeltmedlemmer og kr 340 familiemedlemskap (sist
endret i 2015). Innbetalt medlemskontingenter pr 31.12.2017 med kr 108.890 (innbefattet også 2016kontingent betalt i 2017 med kr 4.510). 447 medlemmer pluss 7 æresmedlemmer er samlet antall
medlemmer pr 31.12.2017 ved regnskapsavslutning en økning på 11%. Det har vært noen utmeldinger, dels på grunn av naturlig avgang. 38 nye medlemmer i 2017 og 21 nye fra og med januar
2018.
Et medlemstall på mellom 400 og 500 er trolig best tjenelig for økonomien og for å bygge opp under
lagets formål og gir kapasitet til aktiviteter og reduserer belastningen på egenkapitalen.
Medlemstallet berører utfordringer for gjennomføring av medlemsmøtene. Siden Waldemarhøy har
kapasitetsgrenser vi overstiger, har medlemsmøter i 2017 hovedsakelig vært på Ski bibliotek,
kommunens servicesenter og i det nyoppussede Rådhusteatret.
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Kostnadsfordeling for kontingent 2017. Faste utgifter pr medlem er kr 155 for enkeltmedlemmer
og kr 180 for familiemedlemmer og fordeler seg slik: kr 90 for Follominne årbok 2017, kr 35 for
lokalhistorisk kalender 2018. Medlemskap i foreninger som Follo Historielag, Landslaget for
Lokalhistorie, Namlaget og Norsk Arkelogisk selskap samlet til kr 25 pr medlem.
Lokalhistorisk kalender 2018, Follominne 2017 og bygdeboken i 2 bind av Terje Schou har vært innbakt
i kontingenten 2017. Postkort går i snitt til ca 80-90 medlemmer som ikke har e-postadresse eller ikke
aktiv e-postadresse. Postkortsendingene har en årlig snittkostnad på ca kr 150 pr mottaker.
Æresmedlemmer: David Dahl, Grethe Zahl, Bjørn Myrvoll, Per Krogstie, Ragnhild Sæthren, og Henrik
Klohs og Elin Aas. Æresmedlemmene Aase Klohs og Frank Aas døde i perioden.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent i henhold til lagets statutter for æresmedlemskap.
5

Kommunikasjon med medlemmene i perioden: Hovedlinjen med kommunikasjon til

medlemmene går via e-post, lagets hjemmeside ski-historielag.no, facebook, postkort til de uten epost, gjennom medlemsmøtene og i tillegg via Østlandets Blad. Det er distribuert e-post til alle
medlemsmøtene og andre aktiviteter. Frekvens for utsending av postkortene, er ca pr 2 måneder,
avhengig av tema på medlemsmøtene og andre medlemsaktiviteter. Bokpakkene for 2016 og 2017:
Lokalehistorisk kalender, bokutgivelse 2015-Kråkstad og Ski 1940-45 ”Motstand og matauk” og
Follominne 2016 og 2017. Vi har fortsatt utdeling av Terje Schaus Bygdebok for Ski og Kråkstad til nye
medlemmer. Vår årlige kalender og bokutgivelsen Motstand og matauk sammen med bygdeboken fra
fra Terje Schau har alle samlet sett vært viktige kommunikasjonslinjer til lagets medlemmer og bidrar
til å oppfylle lagets formål.

Eiendom: Stabburet og Hagabua, lokalisert på Waldemarhøy, begge historielagets eiendom.
Stabburet inneholder diverse historiske objekter, stoler og bord. Bygningen står på 9 støpte
fundament under stabbene. De 3 bakerste fundamentene gir etter og bygningen står skjevt.
Kommunen ble allerede i februar 2015 tilskrevet for tiltak siden det var kommunen v/
kommunegartneren som mot historielagets råd bestemte plasseringen på en fylling med usikker grunn.
Kommunen har utført noe forsøk på sikring av bygningen, men utfordringene er ikke løst.
Hagabua ligger i den nyrestaurerte Vestråtparken nedenfor Waldemarhøy. Bua ble i 2016 tilført
nødvendig vedlikehold og vi mottok i 2017 bidrag fra kommunen for restaureringen. Bua fremstår nå
sammen med arkitektstudentenes Trestykkerprosjekt i Vestråtparken til glede for publikum. Skiltet på
bua er skiftet.

Foreninger og lignende historielaget er tilsluttet.
Follo Historielag - FHL. SHL er tilsluttet Follo Historielag sammen med de øvrige historielagene i
Follo-regionen. Follo Historielag er utgiver av årboken Follominne. Årskontingent kr 10 pr medlem i
historielagene. SHL har deltatt på årsmøtet i 2017. Fra SHL Elin Aas i styret med Kjersti Iden som vara.
Elin Aas ble valgt til deltaker på landsmøte i LLH. Via FHL mottar SHL aktivitetsstøtte fra Akershus fylke
pr medlem.
Follo Historielag har sitt 70-årsjubileum nå i 2018. I oktober 2017, formannsmøte med bl.a. et
inviterende kåseri for medlemskap og lokallagsdannelse ved Fortidsminneforeningen bl.a. i
follokommunene. Ski Historielag har tidligere bestemt at vi ikke bidrar til egen lokalforening for
Fortidsminneforening i Ski.
Eierstiftelsen Follo Museum - SFM og Harald Ødegård stiftelsen – HØS.
Begge stiftelsene måtte melde oppbud sommeren 2017 – dvs konkurs på grunn av gjeldssituasjon
etablert i 2009-2011. (Omtalt i ØB). Museet har sin historie fra Follo Historie- og museumslag tilbake
fra 1950-årene. Museumsdelen ble utskilt til egen stiftelse i 1990-årene. Selve musumsdriften ble i
2011 konsolidert med Akershusmuseet. HØS er en testamentarisk gave og er eiendomseier med
fomålet å bygge opp under eierstiftelsen for museale aktiviteter. For SHL møtte i 2017 Yngvar Carlsen
med vara Eivind Berg og Christian Sundby i stiftelsenes representantskap. Fra historielagene i Follo var
Knut Falla styremedlem til begge stiftelsenes styrer. Stiftelsene er konkurs.
Skautraver’n. SHL deltar med informasjonstavler på orienteringspostene i Skautraver’n sammen med
Oppegård Historielag. Tavlene bekjentgjør lokalhistoriske forhold i skog og mark og har stor interesse.
Variable kostnader til oppslagstaver m.m. Elin Aas og Christian Olsen deltar fra SHL. Fin eksponering av
historielagene. Omtale i ØB.
Landslaget for lokalhistorie. SHL er medlem. Landslaget er et nasjonalt forbund for de fleste
historielagene. Landslaget utgir ”Heimen” og ”Lokalhistorisk magasin”. Årskontingent i 2017 kr 13 pr
medlem i historielaget.
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Fortidsminneforeningen Oslo / Akershus. SHL er medlem i fortidsminneforeningen og mottar årbok og
løpende publikasjoner som ligger tilgjengelig på kontoret i Ustvedthuset. Christian Sundby er historielagets
kontaktperson, (styret er vara). Årskontingent kr 490.

Norsk Arkeologisk forening, SHL er medlem, og historielaget mottar årboken Viking. Årboken med sine
forskningsrapporter gir viktige basiskunnskaper og ligger tilgjengelig i Ustvedthuset. Årskontingent kr 475.

Norsk namnlag, SHL er medlem og namnlaget utgir årlig ”Nytt om namn” og som ligger tilgjengelig i
Ustvedthuset. Namnlaget skal forske på bl.a. navnehistorie. Kontingent årlig kr 250.

Kulturvernkonferanse. SHL deltok på kulturvernkonferansen 2017, arr: Norges Kulturvern forbund.

Kostnadsfri deltakelse. Kulturvernforbundet er myndighetenes operatør for den nasjonale kulturminnedag.

Arbeide i komiteer, utvalg og andre oppgaver.
Mye av historielagets arbeider utføres av et 65-talls medlemmer i komiteer og utvalg.

Årsmøtevalgte komiteer og utvalg:
Arrangementskomiteen, årsmøtevalgt. Komiteen består av Anne Aalerud Johansen (leder),
Marit Hagen, Unni Olsen, Linn Merete Fossheim. Komiteen har besørget servering på alle av lagets
medlemsmøter. Komiteen gir et avgjørende og et viktig bidrag til trivsel på medlemsmøtene.
Kalenderkomiteen 2017, årsmøtevalgt. Kalenderkomiteen har arbeidet frem en flott kalender for
2018 og gir et viktig bidrag til identiteten til bygdene våre.
Komiteen har jevnlige møter og i tillegg flere arbeidsmøter
for enkeltområder. Komiteen består av Elin Aas (leder), Karl
Olaf Løkenhagen, Terje Lorentzen, Ragnhild Sæthren, Bjørn
Myrvoll, Sidsel Kandahl, Kai Arne Kramer-Johansen.
Komiteen står bak utlevering av årets ”bokpakke 2017” til
medlemmer og som henger på årets kontingent 2017 og er
«gratis». Bokpakken består av lokalhistorisk kalender 2018,
årboken Follominne 2017. Til nye medlemmer i 2017
bygdebok for Ski og Kråkstad av Terje Schou bind 1
forhistorisk tid og bind 2 middelalderen. Takk til over 200
medlemmer som har hentet ”bokpakke 2017”. Terje
Lorentzen har tatt ledelsen i distribusjon med pakking,
distribusjon og vaktlister sammen med Elin Aas og Sidsel Kandahl. Øvrige er levert i medlemmers
postkasser. Komiteen har administrert salgsdager i Ski storsenter, og stått for salgene av kalenderen i
flere forretninger og Ski bibliotek. Æresmedlem Ragnhild Sæthren har alene solgt 30 kalendere.
Kulturstikomiteen, årsmøtevalgt. Komiteen har hatt 2 møter, en dugnad og delt i 3 grupper: Alfred
Gustafsons sti på Hebekkmåsan, de 2 Kråkstadstiene, og Langhusstien. I kulturstiene gjenstår
grunneieravklaringer, vedlikehold og stadig oppfølging med skilting og merking. I forbindelse med
skogshugst er nordre del av oltidsveien i Frestadskogen betydelig skadet, men det er planer for
restaurering. Krav om utvidelse av oldtidsveien til kjørevei er avvist i rettsavgjørelser. Skogsdrift i
Prestegårdsskogen har gjort gravhaugene og steinringen mer tilgjengelig og oversiktelig. Det ble utført
ryddearbeide men mye gjenstår. Komiteen består for Langhus av Per Leif Saltvik og Anne Mette Roksti.
For Alfred Gustafsons sti i Hebekkskogen Kjersti Iden, Lil Gustafson, Kolbjørn Jorfald, Torild Ekeberg,
Jan Sjølli. For stiene i Kråkstad Frestadskogen og Prestegårdskogen Tom Rognstad, Karin Aasen Solli,
Terje Lorentzen og Knut Falla.
Lokalhistorisk utvalg, årsmøtevalgt og består av: Lil Gustafson (leder), Christian Sundby, Bjørn
Myrvoll, David Dahl, Karl Olaf Løkenhagen, Knut Solberg, Knut Falla, Tom Rognstad, Dag Mork Ulnes.
SHL er offentlig høringsinstans og oppgaven er tillagt Lokalhistorisk utvalg. Utvalget behandler
reguleringssaker fra ulike offentlige myndigheter og private utbyggere avgrenset til lagets formål.
De 3 viktigste merknader utvalget har behandlet i perioden er Taraldrud –politiets nye
beredskapsområde, utbyggingen av naboeiendommen til Vardehaug og Kirkeveien/Ski sentrum.
Medlemmer med e-postadresser har mottatt merknadene til orientering. Utvalget bidrar til
lokalhistoriske oppklaringer og veiledning. Tufter fra boplass på Finstad er skiltet.
Digitaliseringsutvalget / arkiv (årsmøtevalgt og styreoppnevnt), Hensikten med arkivalia og
digitalisering er å etablere tilgjengelighet for lagets komiteer, utvalg, medlemmer og sikre oversikt og
digital lagring av tusenvis av dokumenter og bilder.
Utvalget består av Trygve Bunæs (leder), Trygve Johansen, May Lund, Marianne J Myrbraaten, Eivind
Berg, Per Saltvik, Fred Øyvind Johnsen, Martin Østby og Knut Falla. Komiteen er under perioden tillagt
Side 4 av 11 sider

Ski Historielag

Årsmøtet 1. mars 2018 kl 19.00

Sted: Kommunens servicesenteret i Kirkeveien 3, Ski.
arkiv og supplert med Martin Østby og Yngvar Carlsen. Første halvår ble det hovedsakelig arbeidet med
digitalisering av gamle dokumenter. Andre halvår arbeidet med lagets gamle fotoarkiver, fotoregistre og
digitalisering av fotoregistrets grunndokumentasjoner (ca 12.000 sider). For å oppnå flyt i arbeidet ble
det innkjøpt nye datamaskiner, skjermer, harddisker og skannere.
Utvalget for foto og film (årsmøtevalgt) Grunde Vale (leder), Christian Olsen, Marit Vullum, Knut
Hongrø, Olav Grønvold, Arne Storvoll (her med droneforsøk). Utvalget
ble under perioden supplert med Svein Hoff, Odd-Lauritz Aamodt.
Konsulenter i komiteen er æresmedlemmene Bjørn Myrvoll, David
Dahl. Utvalget har tilvirket fotos og film fra lagets aktiviteter,
medlemsmøter, kalender, og annen lokalhistorisk registrering som
har bidratt til en betydelig styrkelse av lagets arkivalia og
publisering på facebook. Utvalget har bestemt: Bilder tatt av
fotogruppas medlemmer i regi av Ski Historielag disponeres
vederlagsfritt av Ski Historielag. Innkjøpt drone for
luftfotografering.
Tur- og opplevelseskomiteen, årsmøtevalgt og består av Tom
Rognstad (leder), Kjersti Iden, Lil Gustafson og Martin Østby. Komiteen har hatt flere møter og flere
oppklaringsturer for å finne og gjennomført 7 utflukter i 2017. Komiteen er i gang med forberedelser til
sommer 2018.
Revisorer (for 1 år) årsmøtevalgt: Sten Edin Olsen, Knut Bjørndal, vara: Kjell Arne Ekeberg.
Valgkomite (for 1 år) årsmøtevalgt: Sidsel Kandahl, Hilde Simarud, Jan Sjølli.

Styreoppnevnte komiteer, utvalg og enkeltoppgaver:
Redaksjonskomite 2017, styreoppnevnt for bokutgivelser. Alf Godager er redaktør og leder for
komiteen, og det er Knut Hongrø som er redaktør for arbeidet med utgivelse av bygdebok del 1 for
Skaubygda. Arbeidet med bygdebøkene har et betydelig arbeidskrevende omfang av detaljer, historie,
kvalitetssikring og tilrettelegging og som krevet mye av redaksjonen. Redaksjonskomiteen utvider seg
selv etter behov. Redaksjonen hadde et antall deltakere på 11 ved forrige årsskifte.
”Skaubygda – bind 1”. I bind 1 får vi rammen om Skaubygda satt i historisk perspektiv med
lokaliseringer om sted og forhold. Fra forfatteren Kjell Overrein foreligger mye interessant- og
lokalhistorisk viktig stoff som har fått bred plass. Det er signalisert til de fleste av komiteene og
utvalgene behov for hjelp til fotografering, digitalisering og lokale oppklaringer. Planen er utgivelse
våren 2018.
I tillegg arbeides det med innsamling av stoff for:
- Bygdebok bind 2 – Skaubygda avventer utgivelse av bind 1. Tekstgrunnlaget fra del 1 forfattet av
Kjell Overrein fortsetter i bind 2. supplert med nyere stoff, bla. fra komiteene. Bind 2 tar for seg lokale
forhold, gårder m.m.
- Rullestad og omegn’s historie - et av de viktigste områdene for vår tidlige lokalhistorie og med
kulturminner. Forarbeide for utgivelse i gang. Omfatter raet ca område avgrenset mot vest
jernbanesporet/Kapell Sander. Mot nord Endsjø / Roås /Vardåsen – Kværner. Syd med raet men ikke
ned i Skibyen, Kirkeveien, Ski m.kirke og Kontra + +. Øst forbi Solborg og med vassdraget fra
Midtsjøvann / Nærevann som i sin tid var sentralt for den tidligste bosettingen.
- Samler stoff for bygdebok som tematiserer yrker, næring, industri:
”Da elektrisiteten kom til Ski”, 100 år, v/ Helge Aas, betydelig med viktige dokumentasjoner, historie
og bilder. Sprengstoff’en mye foreligger av tekst og bilder fra Per Krogstie, kulturminnedagene 2010 2018, Solborgs historie v/ Hege Nygaard tekst og bilder, telefondamene (komite i arbeide),
håndverksvirksomheter m.m.(komite i arbeide).
- Skialliansen, Ski Idrettslag, jubileumsbok idrettslaget er 100 år i 2019, hjelpe til ved behov.
Komité Gardsbruk og bosetting i kommunen fra gammelt av. (styreoppnevnt). Komité for å
styrke lagets historiske dokumentasjonsarkiv og understøtte utvikling av bygdebokarbeidet. Arbeider
med gårdshistorie i Skaubygda spesielt og hele kommunen generelt. Anne-Marie Endsjø (leder), Thor
Boger, Christian Sundby, Martin Østby og Knut Falla. Undergruppe gårder og bosetting i området Fjell
ved Knut Erling Semb (leder) sammen med Øystein Johansen, Svein Ivar Gundersen og Steinar
Gundersen. ØB-omtale.
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Ustvedthuset, huskomiteen. Huskomiteen har ikke hatt møter i 2017. Leder for komiteen er Geir
Hammer (SHL) og styret oppnevner deltakere i forkant av møter. Huskomiteen består av historielaget,
malerklubben, husflidslaget, Follo jern og skrot og humanetisk i Ski. Ustvedthuset har råte i utvendig
panel. Martin Østby har hatt kommunikasjon med Ski kommune om nødvendig restaurering, utsatt fra
2017 til 2018. Takstein er ettersett og snefangere er montert av kommunen.
Vardehaug med flere gravhauger tett ved Ski Sykehus. (styreoppnevnt) v/ Odd Endsjø.
Etter avtale mellom Akershus fylke (grunneier), Ski kommune og SHL har Ski kommune forpliktet seg
til årlig å gjennomføre slått av gress og lignende flere ganger i sommerperioden for å oppnå parkmessig
miljø. Kommunen utfører dessverre ikke slåtte- og ryddearbeidet tilfredsstillende. Skoleklasser fra Ski
barneskole gjør årlig en fin dugnad med rydding. Påskjønnelse med kåseri om gravhaugene og saft.
Odd Endsjø har gjort et betydelig slåttearbeide.
Stunnerfunnet (styreoppnevnt) v/ Odd Endsjø. Det er drøftet mulighetene for å få til en ordning for
tilgjengelighet med parkering og skilting sommeren 2018. Her er flere grunneiere implisert og det har
praktiske utfordringer.
Hjemmeside, (styreoppnevnt), ski-historielag.no ivaretas av Idar Furuseth. Hjemmesiden er en viktig
kommunikasjonskanal for å utbre kunnskaper om lokalhistorie og lagets virke. Flere nye medlemmer og
henvendelser har funnet veien til historielaget gjennom hjemmesidene. Vi er også med i link tilsluttet
Follo Historielags hjemmesider.
Facebookside, (styreoppnevnt). administrator for siden er Trond Simarud og Marianne J. Myrbraaten.
Facebook har utviklet seg til en viktig tilhørighets- og kommunikasjonskanal til medlemmer og
publikum. Siden har over 800 følgere. Hver gang vi skriver på siden får følgerne melding.
Utvalg for Skilting av kulturminner, styreoppnevnt. Prioriteringsliste innsendt fylket i 2011 for
ønskelige tiltak. Vi er avhengig av og avvente fylkets planer og budsjetter. Utvalget består av Christian
Sundby (leder av utvalget), Elin Aas, Knut Falla. Elin Buene møter fra kommunen. Tidligere skilting av
bygninger i Skibyen er forsøkt gjennomgått, eksisterende beholdning av reserveskilt er digitalisert.
Flere av de tidligere oppsatte skiltene er fjernet av bygningenes eiere. Skiltet på Hagabua er skiftet.
Håndverkere, håndverksbedrifter og
småindustri fra gamle tider. (Styreoppnevnt)
Komité for å styrke lagets dokumentasjonsarkiv for
vår lokalhistorie og understøtte utvikling av
bygdebokarbeidet. Utvalget består av Olav Grønvold
(leder. Foran på bildet med telefonkatalogen fra 1912). (Bildet
fra venstre) Karl Stensrud, Odd Gylder og Arne Marki
Pettersen, Svein Carlsen, og Per Grønvold. Fast
månedlig treffmøte med medlemmer og publikum på
Britt’s kafe for å samle informasjoner om gamle
dagers håndverksvirksomheter i Ski og omegn.
Foto ØB’s Ole Endresen, fra oppslag i ØB 7. feb.2018)

Telegraf og telefonsentraler – «telefondamene», (styreoppnevnt). Komité for å styrke lagets
dokumentasjonsarkiv for vår lokalhistorie og understøtte utvikling av bygdebokarbeidet.
Innsamle dokumentasjoner, bilder og historier om telefonsentralene i vårt område.
Komiteen består av Mona Karlsen (leder), Marianne J. Myrbraaten og Marit Karlsen. Omtale i ØB.
Kulturminnedag 2017 styreoppnevnt. «Veving som kulturbærer med spissing på billedvev» i regi av
SHL fra 27. august til 14. september. Prosjektgruppe bestående av Elin Aas, Laila Haug og Marianne J.
Myrbraaten. Samarbeide med Bøndenes hus - markedsdag, Ski Bygdekvinnelag, Ski Kunstforening, Ski
Husflidslag, kulturavdelingen i Ski kommune og Ski bibliotek. Ordfører Tuva Moflag åpnet utstilling i
Bøndenes hus søndag 27.august. Utstillingen flyttet og vist i Ski Bibliotek fra 29. august til 14.
september. Avsluttende arr 13.09.2017 med kaffe/kringle og besøk av off.komite fra Litauen. Flott
omtale i ØB.

Medlemsrettede aktiviteter:
Det er avholdt 28 medlemsarrangementer og arrangementer der vi har vært invitert til deltakelse og
som gjester. Laget har søkt samarbeide med andre foreningers arrangementer der dette har vært
naturlig for å utbre interessen for lokalhistorie. Medlemsmøtene har hovedsakelig blitt avholdt på i Ski
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bibliotek, Servicesenteret og i det nye Rådhusteatret. Fremmøte på medlemsmøtene har vært bra med
vekslende fra ca 40 til ca 136 tilstede. Tilstedelister fungerer som deltakerliste og gjestbok fra de fleste
møter, arrangementer og fanger opp nye medlemmer. Listen er en dokumentasjon for kommende tider
om deltakelse og historielagets virksomheter. Arrangementskomiteen binder sammen medlemsmøtene
med kaffe, te og kringle. Komiteen gir et avgjørende viktig bidrag til trivsel på medlemsmøtene. De
fleste av lagets møter og arrangementer er godt omtalt i Østlandets Blad.
2. mars 2017 Årsmøte og påfølgende medlemsmøte der Karl Olaf Løkenhagen (medlem) kåserte
om Vardåsen, et foreløpig siste kapittel om Rullestad gård og dens betydning for omgivelsene.
11. mars 2017 lørdag kl 14 i Ski middelalderkirke: Medlemsarr ”Luther, fryd og gammen”, et
samarbeide med Ski historiske konserter med Luthers samtidsmusikk og hans egne komposisjoner.
Interessant kåseri om Martin Luther av lokalhistoriker og prest Birger Fossum. Ca 70 tilstede. Omtale i
ØB
4. april 2017 Tur til Unås i Tomter interessant omvisning av gamle fangstgraver m.m. med Hans
Kristian Jensen, Hobøl Historielag. Arr: Tur- og opplev.komiteen.
20. april 2017 Medlemsmøte i servicesenteret – peisestua. Tidligere ordfører i Ski og medlem i
historielaget Georg Stub ga oss et interessant tilbakeblikk på hendelser og folk han i tidligere tider traff
i lokalpolitikken. Pause kringle og kaffe, deretter info om laget og kommende aktiviteter.
Billedgjennomgang med hvor i Norge er der dette? (se bilde) Per Grønvold var først til å si hvor blant
bildene. Tilstede ca 60.
6. mai 2017 – lørdag. Opplevelsestur til Aursmoen / Aurskog kirke og Aur prestegård, lunsj på Aur
gjestgård med kåseri om bygda, kirken, Margaretakilden og prestegården. Videre til Setskog og
vandring langs Sootkanalen. Arr.v/ Tur og opplev.komiteen. 25 deltakere i sol og flott vær.
7. mai 2017 – søndag. Fredsmarsj Taraldrud / politiets nye beredskapsområde guidet av skogbestyrer
Reidar Haugen i området der mil.org. hadde sine depoter og baser på slutten av krigen i 1944-45. Over
Taraldrudåsen og med småstopp under veis for lokalhistorie og for å nyte utsikten. Kåseri ved Milorg
minnestenen på Taraldrud av Hjemmevernsforeningens tidligere formann Egil Bakke. Lunsjpause på
Taraldrud hos Einar Holum og redegjørelse fra utbyggers planskisser. Ca 35 i regn og sol.
8. mai 2017 – Frigjørings- og veterandag. Sted: minnestenen v/ Ski middelalderkirke. Minnetale
ved ordfører Tuva Moflag, bekransing og militær honnør, allsang Ja vi elsker. Kaffe og kringle til alle
ca over 100+ fremmøtte. Minnearrangementet var ved Ski- og omegn Forsvarsforening, i samarbeide
med Ski Historielag, Ski kommune, Ski Sanitetsforening, Ski HV, Finstad Gla’Brazz, NROF-Follo,
flaggborg ved Ski-speiderne. Allsang med støtte i toner og sang ved Finstad Gla’Brazz og Ski Mannskor.
17. mai 2017 minnetale ved minnestenen for de falne under krigen 1940-45, mange - mange tilstede.
27. mai 2017 – lørdag utflukt til Oslofjordmuseet i Vollen i Asker tema forbudstida med
brennevinsforbud resulterte i utstrakt og kreativ smuglervirksomhet i Oslofjorden. Smuglerteater i
havnen. Kåseri om forløpet til forbudstiden ved Knut Falla. Avslutningsvis filmen fra 60-årene etter
boken Smuglere av Arthur Omre. Ca 300 tilstede. Vi var 16 fra Ski Historielag, lunsj i museet.
7. juni 2017 Unionsoppløsningen 1905 sted: Magasinleieren i Ski som ble bygget i forbindelse med
tiden Unionsoppløsningen. Velkommen ved Knut Falla. Åpningstale ved ordfører Tuva Moflag, deretter
Trond Linnestad fra Forsvarsforeningen i Ski med et kåseri som ga et bilde av den militære situasjonen
før 1905. Dagens hovedtaler var stortingsrepresentant Gunvor Eldegard om den politiske utviklingen og
hendelser i Stortinget på slutten av 1800 tallet og frem til stortingsforhandlingene 7. juni 1905, og som
konstaterte at kongeunionen var oppløst. Deretter allsang Ja vi elsker til toner fra Finstad Gla’Brazz.
Kort orientering om Magasinleieren ved Knut Falla, deretter kaffe og kringle til alle ca 50 fremmøtte.
Minnearrangementet var ved Ski- og omegn Forsvarsforening, i samarbeide med Ski Historielag, Ski
kommune, Ski HV, Finstad Gla’Brazz, NROF-Follo. Takk til Oslo Hundeskole som pga av meget dårlige
værprognoser lånte oss deres innendørs lokale.
10. juni 2017 åpning av Hjellsåstårnet. Ca 250 overvar åpningen, pølser og kake til alle. Ski
Historielag er medeier i tårnet og vises på medeierplakett i trinn. Fra tårnet - flott oversikt over bygda.
17. juni 2017 lørdag – opplevelsestur i Østfold. Møtested Isegran, byfergen til festningen med
omvisning av Lars Ole Klavestad og lunsj i Tamburstuen. Byfergen tilbake til bilene, orientering om lokal
storgård. Deretter til Soli Brug med kaffe/kaker og vi spaserte omkring i bygningene med utstillinger. Vi
var ca 25 deltakere. v/ Martin Østby i Tur og opplevelseskomiteen.
4. juli 2017 i Strömstad. Minnearrangement for Tordenskiolds angrep på Strömstad 4. juli i
året 1717. Arr. ved Strömstad kommun, Strömstad Historieforening. Flere interessante taler om
hendelsen for 300 år tilbake. Norsk artillerigruppe med kanonild, svenske og norske soldater med
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muskettsalutter, og alle i tidsriktige uniformer fra 1700-tallet. Totalt ca 350 tilstede hvorav 6 fra
historielaget i Ski. Regn – regn – regn. Lunsj på hytta hos Randi og Knut Falla.
23. juli 2017 opplevelsestur til Spydeberg prestegård. Omvisning ved Per Kristian Skulberg fra
venneforeningen: velrestauret prestegårdsbygning, rikholdig utstyrt med datidens møbler og en flott
hage med historie fra 1700-tallet. Foredrag om Wilse og begivenhetene i huset omkring 1814. Fin
opplevelse for oss 17 som deltok. v/Tom i Tur- og opplev.komiteen.
17. august 2017 Sommertoget stoppet 17 minutter i Ski. Historielaget v/ Knut Falla var invitert
av ordfører Tuva Moflag til å møte toget med en kort historieorientering: Jernbanen + Magasinleieren =
Ski ble til. Hasteinnkalling til medlemmene på e-post. Vi inviterte Ballettskolen i Ski – meget vellykket
blikkfang. Møtested for historielaget på Britts kafé ved jernbanestasjonen før og etter sommertoget.
27. august – 14. sept Kulturminnearrangement 2017: Billedvev og vevarbeider som
kulturbærer med spissing på billedvevarbeider i regi av Ski Historielag i samarbeide med Ski
Bygdekvinnelag, Ski Kunstforening, Ski Husflidslag, kulturavdelingen i
Ski kommune og Ski bibliotek. Formålet med kulturminnedagen er å
skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.
Ordfører Tuva Moflag åpnet utstilling i Bøndenes hus søndag 27.august.
Utstillingen flyttet til Ski Bibliotek fra 29. august til 14. september.
Avsluttende arr 13.09.2017 med kaffe/kringle og besøk fra kommunen
med off. besøkende fra Litauen. Utstillere i biblioteket: Laila Haug, 16
billedvevarbeider,Ski Historielag. Anne Marie Norum, 2 billedvevarbeider, Ski bygdekvinnelag. Solveig Nordli Hansen, vegg-teppe, Ski
Bygdekvinnelag. Sigrid K. Bieltvedt, veggtepper og løper, Ski
Bygdekvinnelag. Torhild Solem, vevarbeide løper, Ski bygdekvinnelag.
Prosjektkomité ved Elin Aas (leder), Laila Haug (med billedvevarbeider),
Mariann J Myrbraaten og Knut Falla pluss bygdekvinnelaget, husflidslaget og
kunstforeningen. Flott omtale i ØB.
Tirsdag 29.08.2017 ettermiddag til Gjersjøelva natur- og kulturpark
Interessant demonstrasjon av oppgangssagen i flotte omgivelser invitert av
Oppegård Historielag. Arr: Kjersti Iden/Tur&oppl.kom.
Onsdag 14.09.2017: Medlemsmøte i servicesenteret 2 tema.
1:”Veien kulturminnepark” ved Lill Gustafson – interessant om omfattende
fornminner på Ringerike i nærområdet til Hønefoss dit turen går kommende
søndag 17. september.
2: ”Fottur i Oslomarka”, forfatter Eivind Molde presenterte sin turbok. Vår
kultursti i Hebekkskogen er omtalt. 18 tilstede. Arr: Lill/Tur& opplev.kom.
Søndag 17.09.2017 opplevelsestur til ”Veien Kulturminnepark”
Hønefoss. Faglig interessant og hyggelig omvisning av Lill i denne
kulturminneparken med et rikholdig innhold med kulturminner fra stein- og bronsealderen frem til
vikingetiden. Kaffe m.m. på kafeen. Arr: Lill / Tur&oppl.kom.
Søndag 01.10.2017 medlemstur i Tomter, 2 tema:
1: Nordalen sag m.m., i Hobølelven - visning og demonstrasjon av oppgangssag, kvern og treindustri
med gamelt verktøy. Hans Kristian Jensen, Hobøl Historielag, guidet oss gjennom denne gamle
industrivirksomheten. Her pågår arbeidet fortsatt med diverse dreiearbeider på hobbybasis. Niste og
kaffe på benkene utenfor.
2: Galleri Art to Be i Tomter sentrum var neste stopp der vi ble mottatt med kaffe og eplekake av
vertskapet Bente Flote-Hansen og Tom Paulsen. Tom kåserte om galleriets historie og om malekunstens
teknikker og historie. Omvisning i galleriet der Bentes fargesterke bilder og Toms vinterlandskaper grep
oss. 15-17 deltakere.
15. oktober 2017: ”Ut på tur” i Hebekkskogen / Nøstvedtmarka. Turløyper med forskjellige
startsteder fra kl 11. Kulturstikomiteen / Kjersti Iden bemanner post om lokal geologi. Arr.ved: Ski IL,
Idrettsskolen, SKIMT, Ski Historielag, Follo sopp- og nyttevekst, LA21-forumet i Ski og Nordbyspeiderne. Omtale i ØB. Også i år litt for dårlig vær, men bra deltakelse.
15. oktober 2017 historielagene i Ås og Frogn inviterer til avduking av tavle over mølleruinene i
Årungvassdraget. Kl 13. Enkel servering fra bålpanne.
24. oktober 2017 Medlemsmøte på Sandbakken. Foredrag av Even Saugstad: ”Østmarka fra da til
nå” med interessante historier, bilder, vakker natur, eneboere, friluftsfolk og slitere på de mange
husmannsplassene. 37 tilstede
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13. november 2017 Medlemsmøte i Rådhusteatret.
1: Kl 18.15: omvisning i det nyrestaurete Rådhusteatret v/Håvard Refsdahl (teatersjef).
2: Kl 19: Kåseri: Karl Gervin inviterer oss på en reise – Kirkeliv på Ski i middelalderen en tid
som ville tro Hva tenkte de om hva som styrte deres liv hva trodde folk på i den tiden:
drivende interessant i særklasse. Litt om ”tunnelen” ved Knut Falla. Kalenderkomiteen under ledelse av
Terje Lauritzen for utdeling av bokpakke 2017. Kaffe og kringle. 136 tilstede. Blomster til Gervin.
2. og 3. desember 2017 lørdag julemarked på Ski torg. Ski Historielag med utstilling ”tunnelen”
med bilder og objekter. Bålpanne med kaffe og kjeks, salg av kalender, Follominne og Motstand &
matauk. Vi som jobbet: Trond S, Marianne J.M, Knut F.
19. desember 2017 førpremiere i Ski kino for filmen ”Den 12. mann” , program:
1: Start fra kl 11.30, info om siste fra ”tunnelen” med bilder fra Ski jernbanestasjon fra 1904.
2: Egil Bakke orienterte om oppegårdgutten Jan Baalsruds liv og om filmen som bygger på
hendelser i 1943 og som ligger til grunn for det årlige Baalsrud minnearrangementet i Troms.
3: Pause med kaffe og kringle.
4: Filmen ”Den 12. mann”… en opplevelse – historien – skuespillerprestasjoner – gripende – natur
i Troms. Ca 60 tilstede.
12. februar 2018 medlemsmøte, i Rådhusteatret: Smugling – brennevinsforbudet i 20-årene ved
Knut Falla. Orientering om årsmøtet 1. mars og reguleringssaker.
1. mars 2018 årsmøte i Seniorsenteret – peisestuen, etterfulgt av medlemsmøte med billedrevy.
Ski Historieske konserter, konsertinvitasjon til medlemmer distribuert til kjente e-postadresser.
Konsertene er i regi av og med Morten Gaathaug, Helene Wold, Vegard Lund, Inger Asta Risdal (alle
medlemmer i SHL). Historielagets medlemmer får inngangsrabatt og ”vi” har deltatt på 7 konserter.

Andre saker:
Bydebok i 2 bind forfattet av Terje Schou. Ca 300 eksemplarer er fortsatt i historielagets
beholdning og som utleveres gratis til medlemmer. Salg til ikke-medlemmer for kr 300.
Aurskog Historielag, Kulturminnedag-2017. Knut F holdt kåseri om telthus utenfor telthuset på Aur
prestegård som gjesteforeleser fra Ski Historielag. ca 60 tilstede.
Tirsdagsåpent kontor i Ustvedthuset. Historielagets kontor i Ustvedthuset har vært holdt åpent treff
for medlemmer og historieinteresserte tirsdager fra kl 11 – kl 14, unntatt sommermånedene og
jule/nyttårshelgen. Besøksfrekvensen er vekslende fra 0 til 10-15. Kaffe og enkel servering.
Hedersbevis. Styret vil tildele hedersdiplom til personer eller institusjoner i våre omgivelser og som
ikke er medlem i Ski Historielag. Kriteriet er etter styrets skjønn til de som har bidratt særskilt til å
styrke eller på annen måte utbre var lokalhistorie. Utdelingen vil fortrinnvis skje på kulturminnedagsarrangementet.

Mediedekning i perioden:

Østlandets Blad: Vår lokalavis har hatt flere fine oppslag om lagets aktiviteter og vår kalender 2018.
Avisen fremstår som en meget viktig kommunikasjonskanal til medlemmer og publikum i vår region.

Epilog fra styret:

Sammendrag for perioden: Styret har arbeidet for å medlemsorientere og bidra til lagets hovedmålsetting.
Takk til alle som har deltatt på aktiviteter og med assistanse i året som har gått.

For styret i Ski Historielag

Ski, 7. februar 2018

Knut Falla, Trond Simarud, Yngvar Carlsen, Marianne J. Myrbraaten, Martin Østby, Odd Endsjø
Christian J. Sundby, Anne- Marie Endsjø, Olav Grønvold, Eivind Berg
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Saker til behandling av årsmøtet – dagsorden punkt 5
3 saker til behandling fra styret:
1):

Æresmedlemskap vedtekter. Styret fremmer forslag på revisjon av teksten.

2):

Medlemskontingent

Ny tekst:
1) Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær innsats til
fremme av lagets formål og virke. Æresmedlemmet får et diplom og fritas for å betale
medlemskontingent og har stemmerett i alle saker tilsvarende ordinære medlemmer.
2) Årsmøtet utnevner æresmedlemmer. Forslag fra medlemmer sendes styret. Det er styret som
fremmer forslag til behandling på årsmøtet og forslaget skal være begrunnet. Navn på det nye
æresmedlemmet og begrunnelsen behøver ikke å være oppgitt i dokumenter til årsmøtet. Årsmøtet
vedtar etter alminnelig flertall eller bred akklamasjon. Æresmedlemskapet er personlig.
Eksisterende tekst:
Bare årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer kan fremmes
av medlemmene overfor styret. Forslagene skal være begrunnet. Styret behandler innkomne forslag og
innstiller til årsmøtet. Forslag kan når som helst fremmes og skal behandles på første årsmøte.
Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær innsats til
fremme av lagets formål. Utnevnelsen finner sted når styret bestemmer dette. Æresmedlemmet får et
diplom og fritas for å betale medlemskontingent. Kostnader knyttet til utnevnelsen dekkes av
Historielaget.
Styret foreslår å øke medlemskontingenten med kr 40 til kr 350 for enkeltmedlemskap og
med kr 40 til kr 380 for familiemedlemskap.
Eksisterende kontingent 2017 var kr 310 for enkeltmedlemskap og kr 340 for familiemedlemskap sist
justert i 2014. Betydning: ca kr 13.000 ut i fra ca 400 medlemmer.

3):

Æresmedlemskap

Styret vil for årsmøtet 2018 fremme forslag på 2 nye æresmedlemskap i Ski Historielag.
Styrets regnskaper og valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet,

SKI HISTORIELAG - VEDTEKTER
Stiftet 7. mars 1974 av Ski Utmarksråd, konstituerende styremøte 21. mars 1974.
Vedtekter fra årsmøtet 17.02.2000 med endringer på årsmøtet 21.02.2012.
§ 1 FORMÅL
Ski Historielag har som formål å fremme kjennskap til Skis historie, vekke interesse for tidligere tiders
liv og virke og søke å bevare lokalhistoriske verdier.
§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap er åpent for alle. Det innkreves en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Det gis adgang
til familiemedlemskap for medlemmer av samme familie med felles adresse, med redusert kontingent
for antall medlemmer utover det første (hovedmedlemmet). Kontingenten inneholder også eventuell
kontingent til Follo Historielag.
§ 3 SAMARBEIDENDE FORENINGER
Medlemmer av Ski Historielag er automatisk medlemmer av Follo Historielag, og laget er dermed også
medlem av Landslaget for Lokalhistorie.
§ 4 STYRET.
Styret administrerer historielaget mellom årsmøtene og styret konstituerer selv roller etter behov.
Styrets leder innkaller til styremøter, og styret skriver referat fra alle møter.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede under styremøtet.
Styret oppnevner komiteer og utvalg og setter mandat for disse.
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§ 5 ÅRSMØTET.
Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første
kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist
til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.
Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som
foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter. Valgkomiteens innstilling, regnskaper
og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.
Dagsorden på årsmøtet er
1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.
3. Styrets innstilling til årsberetning.
4. Regnskap og revisors beretning.
5. Saker til behandling.
6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.
Styret velges av årsmøtet og består av minst 5 medlemmer.
Styrets leder velges særskilt for ett år og styremedlemmer velges for to år om gangen om ikke
årsmøtet under dagsorden punkt 6 bestemmer noe annet.
Med funksjonstid for ett år velges: Minst 3 varamedlemmer til styret som første, andre og tredje
varamann. Valgkomite på tre medlemmer og 2 revisor med 1 varamann.
Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller har meldt seg inn og betalt
kontingent før årsmøtet avholdes.
Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet.
Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall.
Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes.
På årsmøtet skal følgende være tilgjengelig: Dagsorden, styrets forslag til årsmelding, saker til
behandling, vedtekter og valgkomiteens innstilling i minst 10 eksemplarer. Videre: medlemsliste,
styrets referater og regnskaper.
Lagets regnskaper avsluttes 31.12.hvert år og omdeles på årsmøtet.
Protokollvitnene undertegner årsmøtes protokoll sammen med møteleder og referenten.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom minst 10
medlemmer krever dette.
§ 6 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet.
Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller har meldt seg inn og betalt
kontingent før årsmøtet avholdes. Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Forslag om
vedtektsendringer eller forslag om saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
senest tre uker før møtet. Det skal kunngjøres i innkallingen at slike forslag foreligger.
§ 7 ÆRESMEDLEMSKAP
Bare årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer kan fremmes
av medlemmene overfor styret. Forslagene skal være begrunnet. Styret behandler innkomne forslag og
innstiller til årsmøtet. Forslag kan når som helst fremmes og skal behandles på første årsmøte.
Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær innsats til
fremme av lagets formål. Utnevnelsen finner sted når styret bestemmer dette. Æresmedlemmet får et
diplom og fritas for å betale medlemskontingent. Kostnader knyttet til utnevnelsen dekkes av
Historielaget.
§ 8 OPPLØSNING
Hvis driften av laget ikke lar seg opprettholde som følge av sviktende interesse, eller av andre grunner,
skal det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte nedsettes et utvalg på tre medlemmer som får ansvar
for å ta vare på lagets eiendeler i fem år. Har det i løpet av denne tiden ikke vært mulig å få
virksomheten i gang igjen, har utvalget fullmakt til, i samarbeid med to representanter utpekt
henholdsvis av Ski kommunestyre og Follo Historielag, å overdra lagets eiendeler og arkiver til
institusjoner eller foreninger med formål som samsvarer med Historielagets. Er Follo Historielag ikke i
funksjon oppnevner Ski kommunestyre begge representantene.
Vedtatt på årsmøtet 17. februar 2000, med endringer på årsmøtet 21. februar 2012.
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