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Referat fra årsmøte 2017
Onsdag den 8.februar 2017 avholdt foreningen årsmøte i Kirkestuen på Hvasser. Det var møtt opp
ca. 45 personer inklusive foreningens tillitsvalgte. Følgende saker forelå til behandling:
1. Velkommen v/ Bente
2. Valg av ordstyrer og referent samt 2 som skal underskrive på referatet.
3. Presentasjon av årsmelding v/ Bente
4. Presentasjon av regnskap v/ Tove
5. Godkjenning av revisjon presenteres av Tove
6. Behandling av evt innkomne årsmøtesaker. Endring av vedtekter v/ Jan-Erik
7. Frank Andersen presenterer forslag til nye tillitsvalgte
8. Valg av nytt styre og presentasjon av nye tillitsvalgte.
9. Program/ planer for våren og sommeren
10. Loddsalg
11. Foredrag av Frank Andersen
12. Trekning
13. Avslutning og ”vel hjem”
Sak 1
Vår leder, Bente Heilo, ønsket alle velkommen med noen hyggelige og velvalgte ord. Hun refererte
til at Årsmøtets oppgaver, slik de er formulert i foreningens Vedtekter §3;
«Årsmøtet velger styrets sammensetting, oppnevner revisor og valgkomité samt fastsetter
medlemskontingenten. Vanlige saker på årsmøtet vedtas med simpelt flertall.»,
og gjorde det klart at den formelle saksbehandlingen tar utgangspunkt i denne formulering.
Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent uten merknader.
Sak 2
På forslag fra leder ble Bente Heilo enstemmig valgt som ordstyrer og Jan Erik Pettersen som
referent. Fredrik Thorbjørnsen og Rolf Lauten ble enstemmig valgt til å underskrive referatet.
Sak 3
Årsmeldingen for 2016 ble delt ut på møtet og opplest i sin helhet av Bente. Det var ingen
anmerkninger, og årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.
Sak4 og 5
Årsregnskapet og Revisjonsberetningen for 2016 ble delt ut på møtet.
Foreningens kasserer, Tove Hansen, presenterte regnskapet med kommentarer til enkelte av postene.
Driftsresultatet viste et overskudd på kr 40.013,21 av en samlet omsetning på kr 133.972,56. Etter
årets drift har foreningen nå en disponibel egenkapital på kr 565.599,30.
Revisjonsberetningen inneholdt ingen kritiske bemerkninger – tvert imot fikk kassereren igjen skryt
for et meget ryddig og korrekt regnskap.
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Regnskapet ble deretter godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
Sak 6
Det forelå ingen innkomne saker fra medlemmene til behandling, men styret ved sekretær Jan Erik
Pettersen fremla et forslag til endring av foreningens vedtekter.
Styret ønsket å få foreningens navn inkludert og samtidig å korrigere at foreningen ble betegnet som
«historielag». I første setning i §1 foreslo man derfor å sette inn «Hvasser og Brøtsø
Historieforening har som» formål å …. Siste del, det vil si etter hermetegnet, beholdes som før.
I §2 ønsker styret å få lagt til «kulturhistorie» som et femte satsingsområde, og samtidig få presisert
at også internettet kan brukes til presentasjon av foreningens arbeider og innsamlede objekter.
I §5 foreslås en enkel justering av begrep ved å bytte ut ordet eiendom med eiendeler.
Under diskusjonene etter presentasjonen av forslaget ble det stilt spørsmål ved §3, siste setning;
«Vanlige saker på årsmøtet vedtas med simpelt flertall.» Årsmøtet ønsket en klarere presisering av
hvilke saker dette gjelder. Det ble derfor besluttet å endre ordlyden slik at dette ble klart. Ny ordlyd
blir «Alle årsmøtesaker vedtas med simpelt flertall hvis annet ikke er bestemt i vedtektene.»
Endringene ble deretter enstemmig vedtatt.
Sak 7
Valgkomiteen har bestått av Frank Andersen og Ivar Andersen. Frank presenterte komiteens forslag.
Tre styremedlemmer var på valg for en toårsperiode; sekretær Jan Erik Pettersen, Bjørg M. Olsen
og Gro Wold Einarsen. Alle varamedlemmer velges for ett år.
Frank og Ivar har imidlertid hatt en relativt enkel oppgave siden alle styre- og varamedlemmer,
bortsett fra Gro Wold Einarsen, hadde sagt seg villige til å ta omvalg. Frank Sørensen har sagt seg
villig til å ta over for Gro som styremedlem.
Frank presenterte dette forslaget for årsmøtet som svarte med å velge alle ved akklamasjon.
Sak 8
Listen over de av Årsmøte valgt for år 2016 ser følgelig slik ut:
Styret:











Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Bente Heilo
Jan-Erik Pettersen
Tove Hansen
Bjørg M. Olsen
Reidar Lange
Anniken Hauge
Frank Yngvar Sørensen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tore Martinsen
Egil Jahre
Bjørn Haug

3



Varamedlem
Varamedlem

Andre tillitsvalgte:
 Revisor
 Valgkomitemedlem

Gro Hagen
Jan Willy Abrahamsen

Hildegard Andersen
Ivar Andersen

Revisor Hildegard Andersen fortsetter, og Ivar Andersen har sagt seg villig til å fortsette i valgkomiteen. Det har dessverre ikke lyktes å finne to medlemmer til valgkomiteen. Styret vil fortsette å
søke etter en til.
Det ble videre opplyst at Kari Sundsåsen er villig til å fortsette som fotoansvarlig og at Thor
Bjørndalen har tatt over som materialforvalter. Men siden disse ikke er på listen over de som skal
velges av Årsmøtet, vil engasjementene formelt bli vedtatt i styret.

Etter at valget var avklart, ønsket Bente det nye styret velkommen til en ny periode.
Sak 9
Bente gjennomgikk i korte trekk de planer som foreligger for våren og sommeren:
Arrangementer:
 13.mars på Lokalet. Gerd Norma Berntsen holder foredrag med bilder fra Kari Sundsåsen
om Brøtsø. Olaf Kristiansen orienterer om den historiske utviklingen av gårder og
eiendommer på Brøtsø.
 22.april. Tjømehallen, Det skjer på Tjøme hele året.
 29.april. Omvisning på Torås fort
 Søndag 9.juli felles m/Hvasser og Brøtsø velforening og Færder seilforening i Sandøsund
 1.juli-6.august. Åpent museum. Ny losutstilling under arbeid. Færder seilforening 120 år.
 7.september. Hvasserkveld i kirkestua
 Og til høsten; Basar på Lokalet
Stigruppa fortsetter arbeidet med å kartlegge tilstanden til gamle stier på øyene. Foreningen vil
fortsatt ha fokus på registrering og systematisering av bilder, dokumenter, historier, gjenstander og
kulturminner i søkbare arkiv. Vi trenger frivillige i arbeidet, både til å samle og arkivere.
Hun nevnte også den store usikkerheten foreningen opplever med hensyn til museumslokaler i
påvente av en avklaring av hva som skjer med loshuset.
Sist, men ikke minst fortalte hun at det var utnevnt et nytt æresmedlem – Thor Pedersen. Thor har
vært en bauta i foreningen med en unik lokalhistorisk kunnskap og en veldig arbeidskapasitet. Han
har vært ansvarlig for museet og dets samlinger, og han har bidratt med bøker og hefter og mye
annet. Han fikk utmerkelsen i fjor høst, men diplomet som følger med fikk han her på Årsmøtet.
Thor er ikke lenger aktivt med i styret og driften av museet, men han bidrar likevel. Han fikk en
lang og velfortjent applaus

Sak 10
Som vanlig var det loddsalg med «årer». Salget gikk godt og det ble solgt lodd for vel 4000 kr.
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Sak 11
Så var det foredrag. Frank Andersen hadde gjort seg opp noen tanke om Hvassers plass i den nye
storkommunen, Færder.
Foredraget ble ledsaget av lysbilder satt sammen av Kari Sundsåsen og hadde tittelen «Hvasser på
vei mot nye Færder kommune. Verdier verd å ta vare på.»
Frank gav oss ei reise gjennom Hvassers mange kvaliteter og historiske begivenheter. I bilder og
ord viste han oss hvilken fantastisk øy vi bor på og alt vi må passe på at vi verner om og tar vare på.
Vi fikk glimt og historier fra tiden da Frank og mange i salen var barn, og vi fikk se og høre om
dagens Hvasser hvor mangt og mye er endret.
Foredraget inneholdt klare oppfordringer til dagens politikere og andre som har påvirkningskraft
om å bevare øyas særpreg og legge til rette for at øysamfunnets kvaliteter kan bevares inn i den nye
kommunestrukturen.
Bente takket Frank og Kari for et interessant og tankevekkende foredrag.
Sak 12
Så ble lotteriet avgjort og alle som var heldige fikk med seg en gevinst hjem.
Så takket Bente for frammøtet og ønsket alle vel hjem.
Som vanlig var det anledning for de frammøtte til å betale kontingent direkte til kassereren på
møtet.

Hvasser den 14.02.2017
Jan Erik Pettersen
Referent

Referatet er lest og godkjent som dekkende for de saker som ble behandlet.

_____________________________
Fredrik Thorbjørnsen

_______________________
Rolf Lauten

