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PROTOKOLL FRA EIKER HISTORIELAGS ÅRSMØTE AVHOLDT PÅ 
FOSSESHOLM HERREGÅRD 27. SEPTEMBER 2020 

 
Årsmøtet 2020 var preget av ekstraordinære tiltak pga. corona-pandemien. Møtet var blitt 
utsatt et halvt år, deltakerne måtte melde seg på forhånd og ble behørig registrert, 
smittevernregler ble fulgt og møtesakene ble gjennomgått via over-head. 
Før årsmøtet ble satt, ønsket leder av arrangementskomiteen velkommen ved å lese Herman 
Wildenveys dikt «Fergemann Tid». 
Lagets leder, Stein Andersen, innledet så den formelle delen av årsmøtet, og sørget for valg av 
dirigent. Han gjennomgikk også noen av de praktiske ordningene corona-pandemien hadde 
krevd. 
 
Til behandling: 
Sak 1: Konstituering 
Årsmøtet ble erklært lovlig satt med 31 stemmeberettigede til stede. 
Som dirigent ble valgt: Nils Skarra. 
Som sekretær ble valgt: Kjell Klokkerud  
Rønnaug Thorrud og Knut Kolberg ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Sak 2: Beretning for årsmøteperioden 2019-20 
Sekretæren leste beretningen. 
Bent Ek gjorde oppmerksom på at historielaget.no var nedlagt, og at det siden 12. mars ikke 
hadde vært aktivitet i Eiker Arkiv. 

Vedtak: Beretningen, med nevnte rettelser, enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3: Regnskap 
Kassereren leste revisorberetningen og foretok en grundig gjennomgang av regnskapet. Ellen 
Pauline Steen gav utdypende informasjon om bakgrunnen for post 2980: Gravlegat Jørgen 
von Cappelen. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4: Forslag 
Til møtet var innmeldt 5 forslag. 
Forslag 1, fremmet av styret: Kontingenten heves til 300 kr. pr. år. 

Vedtak: Forslaget enstemmig bifalt. 
Forslag 2, fremmet av Gjermund Glittfjell: Del 1: Eiker Historielag foretar en registrering av 
alt materiell og all informasjon som vedrører Thomasgården. 
 Vedtak: Forslaget enstemmig bifalt. 
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Del 2 av Glittfjells forslag var ikke ferdigformulert skriftlig, men innebar en oppfordring til å 
vurdere mulighetene for å gjenreise Thomasgården i Vestfossen evt. et annet sted. Debatten 
rundt dette førte til at en ble enig om å oversende styret følgende formulering: 

a. Det tas kontakt med grunneieren som pt. oppbevarer materialene, om å forlenge 
lagringsperioden utover 2020. 

b. Det tas kontakt med laftesnekkeren og ber ham om å foreta ny tilstandsrapport. 
c. Det foretas en endelig beslutning vedr. Thomasgården i løpet av 2021. 

Forslag 3, fremmet av styret: Eiker Historielags vedtekter endres på følgende punkter: 
a. §5a, siste setning endres til: Det gis referat til styret. 

Vedtak: Enstemmig bifalt. 
b. §5e, siste setning endres til: Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. 

Vedtak: Enstemmig bifalt. 
c. §7a, første setning endres til: Lagets årsmøte holdes innen 31. mars, og med minst 4 

ukers varsel. 
Vedtak: Enstemmig bifalt. 

d. §7h endres til: Årsmøtet velger 5 medlemmer, inklusivt sin leder til styret i Stiftelsen 
Fossesholm Herregård. 
Vedtak: Enstemmig bifalt. 

e. §11, siste setning endres til: Aktiva, arkiv, midler og eiendom inklusivt løsøre skal 
primært tilfalle Stiftelsen Fossesholm Herregård, sekundært Øvre Eiker kommune. 
Dette forslaget førte til en debatt der Gjermund Glittfjell fremmet følgende alternativ: 
§11, siste setning endres til: Aktiva, arkiv, midler og eiendom inklusivt løsøre skal 
tilfalle Stiftelsen Fossesholm Herregård. 
Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 27 stemmer. Glittfjells forslag fikk 4 stemmer. 

Forslag 4, fremmet av styret: Inneværende årsmøteperiode er blitt forlenget pga. pandemien. 
Styret ser at dette innebærer to muligheter for kommende periode: 

a. Neste årsmøte avholdes innen 31. mars 2021. 
b. Neste årsmøte avholdes innen 31. mars 2022. 

Forslaget legges fram uten innstilling. 
Vedtak: Alternativ b. enstemmig vedtatt. 

Forslag 5, fremmet av styret: Det bevilges 15000 kr. til hver avdeling av Eiker Arkiv. 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5: Valg. 
Valgkomiteens leder, Reidar Andresen, la fram og gjennomgikk, komiteens enstemmige 
innstilling. Dirigenten overtok selve valgprosessen. Under valg av nestleder fremmet Eldar 
Steen forslag på Per Aker. Denne motsatte seg valg, og Steen trakk derfor forslaget. Det ble 
enighet om at styret selv fikk fullmakt til å utpeke nestleder blant styremedlemmene. 
Valgt ble: 
Hovedstyret: 
Leder: Stein Andersen, gj.v.    Kasserer: Nils Skarra, ikke på valg 
Sekretær: Kjell Klokkerud, gj.v.   Styremedl.: Per Erik Knive, ny 
Styremedl: Gunnar Nicolai Halvorsen, ikke p.v. Styremedl.: Marit Sauren, gj.v. 
Vararepr. 1: Mina Loe Elde, gj.v.   Vararepr. 2: Pål Ødemark, gj.v. 
 
Styret for Stiftelsen Fossesholm Herregård: 
Leder Gunnar Nicolai Halvorsen, ny   Stein Andersen, iflg. Vedtektene 
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Bjarne Cranner, gj.v.     Eldar Steen, ikke på valg 
Inger Landsverk Garås, ny 
 
 
Arrangementskomiteen: 
Leder Ståle Berdal, gj.v.    Berit Lindbeck, gj.v. 
Inger Tveten Steen, ikke p.v.    Sissel Hoel Nedberg, ikke p.v. 
Bjørg Nævra Myhre, ny    Komiteen kan kompletteres ved behov 
 
Festkomiteen: 
Leder Berit Lindbeck, ikke p.v.   Jan Lindbeck, ikke p.v. 
Maria Skogstad Hauge, ikke p.v.   Arne Hauge, ikke p.v. 
Rønnaug Thorrud, ny     Sigmund Thorrud, ny 
 
Revisor: 
Thor Gunnar Bakkerud, gj.v. 
 
Barnas Historielag: 
Leder Bent Ek, ikke p.v.    Reidun Bollerud, ikke p.v. 
Reidar Andresen, ikke p.v.    Ole Hammerborg, gj.v. 
 
Valgkomiteen: 
Leder Reidar Andresen, ikke p.v.   Torill Bakke Stenshorne, ikke p.v. 
Kari Bergan Røren, gj.v. 
 
Redaksjonskomiteen for Eikerminne: 
Bent Ek, ikke p.v.     Trond Bollerud, ikke p.v. 
Pål Ødemark, ikke p.v.    Bjørn Kristoffersen, bistår vedr. bilder 
 
Melquists Legat: 
Unn Sissel Ek, ny 
 
Alle valg var enstemmig og ble vedtatt med akklamasjon. 
 
Årsmøtet ble avsluttet ved at nyvalgt leder Stein Andersen takket for tilliten. Han takket også 
dirigenten for vel utført jobb. 
Videre rettet han en spesiell takk til Eldar Steen som gikk ut av styret etter over 50 års innsats. 
Steen har vært en markant, uredd og arbeidsvillig person i historielaget, og styret takket ham 
ved å tildele ham en gedigen glasspokal fra Nøstetangen. 
Unison sang av «Eikervisa» avsluttet det formelle årsmøtet. 
 

Eiker 27. september 2020 
 
 
 

_______________________    ___________________________ 
 Rønnaug Thorrud (sign)     Knut Kolberg (sign) 
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Etter årsmøtet ble det servering av kaffe og kringle. Det ble avviklet loddsalg. Alt under 
strengt smittehensyn. Etter kaffepausen kåserte Ellen Pauline Steen om de arkeologiske 
utgravingene som var foretatt på Fossesholm i løpet av 2020. Svært interessante funn var 
gjort. 
 
Etter trekning av utallige gevinster, ble møtet avsluttet med allsang av «På Mjøndalsbrua» 
 
 
Kjell Klokkerud (sign) 
Sekr. 
 
 
 


