
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2017 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 9. juni med 17 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 Marit Aass leste opp regnskapet, resultat (overskudd) på kr. 32 659,72. Det har vært totalt 95 

medlemmer det siste året. Giro for medlemskontingent legges 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 2017/2018 er: 

 

Anne R. Marcussen leder (gjenvalgt) 

Marit Aass kasserer (gjenvalgt) 

Sonja May Amundsen styremedlem (gjenvalgt) 

Jørgen Aargaard, styremedlem (gjenvalgt) 

Steinar Thorsen, styremedlem (gjenvalgt) 

 

Marit Evensberget, varamedlem (gjenvalgt) 

Steinar Lund, varamedlem (gjenvalgt) 

 

Revisor: Rolf Schøning (gjenvalgt) 

 

Valgkomiteen: Lasse Trædal og Lucy Liahjell (gjenvalgt) 

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Kjell-Olav Masdalen til å fortelle om lensherren Erik Munk, med 

utgangspunkt i hans bok «Erik Munk, kriger, lensherre og bondeplager». Dette ble et interessant foredrag, 

som også hadde kobling mot Herlov Andersen (den første sandøymann). Publikum stilte flere spørsmål i 

etterkant, som ga foredragsholderen anledning til å utdype fortellingen. 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 17 ble presentert og lagt ut for salg. I årets nummer kan man bl.a. lese om 40- 

årsjubilanten Sandøy Båtbyggeri. Om hverdagslivet på øya i forskjellige perioder og vinklinger, men også 

om livet på Fugløya. Av eldre historie kommer artiklene om den første sandøymann og om losvesenet.  Det 

er flere små og store artikler, alle godt illustrert. 

 

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 Anne R. Marcussen og Sonja May Amundsen. 

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 


