
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2016 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 17. juni med 21 fremmøtte. Leder Anne R. Marcussen ønsket 

velkommen. 

 

GODKJENNING AV ANNONSERING OG SAKSLISTE 

Ble godkjent. 

 

GODKJENNING AV MØTELEDER OG REFERENT 

Anne R. Marcussen ble foreslått som møteleder og Sonja May Amundsen ble foreslått som referent, dette 

ble godkjent. 

 

ÅRSMELDINGEN: 

Leder Anne R. Marcussen leste opp årsmeldingen, som ble godkjent.  

 

ÅRSREGNSKAP: 

Kasserer Erling Berntsen leste opp regnskapet, resultat (underskudd) på kr. 70 180,55. Det har vært totalt 

108 medlemmer det siste året. Medlemskontingenten går ut i alle postkassene i løpet av sommeren, 

oppfordring til å melde seg inn. Regnskapet ble godkjent. 

 

VALG: 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Styret i Sandøya Historielag for 

perioden 2016/2017 er: 

 

Anne R. Marcussen leder (gjenvalgt) 

Marit Aass kasserer (gjenvalgt) 

Sonja May Amundsen styremedlem (gjenvalgt) 

Jørgen Aargaard, styremedlem (ny) 

Steinar Thorsen, styremedlem (ny) 

 

Marit Evensberget, varamedlem (ny) 

Steinar Lund, varamedlem (ny) 

 

Revisor: Rolf Schøning (ny) 

 

Valgkomiteen: Lasse Trædal og Lucy Liahjell (gjenvalgt) 

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Jorunn Hareide til å holde foredrag med utgangspunkt i hennes bok «Kæmpe 

til jeg kan ei mere», en forfatterbiografi. Den handler om Magdalene Thoresen, en anerkjent forfatter i sin 

tid, men nå helt glemt. Det ble et spennende foredrag, om Nordens forfattermiljø på slutten av 1800-tallet, 

og om kvinners mulighet til å hevde seg i dette miljøet. 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 16 ble presentert og lagt ut for salg. I årets nummer kan man bl.a. lese om Sandøyfolk 

som reiste utenlands, men også nye skildringer fra barndommen på Sandøya. En av de eldre butikkene får 

sin historie skrevet. Av nyere historie kan man nevne Sandøya ungdomsforening, fritidshusene og Øyfolk. 

Det er flere små og store artikler, samt godt illustrert med bilder.  

 

Som vanlig er bladet å få kjøpt bl.a. i butikken på Sandøya, Linns lysstøperi, hos bokhandelen i Tvedestrand, 

Høyer i Arendal og ved henvendelse til styremedlemmene. 

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 


