
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2019 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 14. juni med 39 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 (underskudd) på kr -16.103, gaven til ATV er grunnen til 

dette. Det har vært totalt 105 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 2019/2020 er: 

 

Anne R. Marcussen leder (gjenvalgt) 

Marit Aass kasserer (gjenvalgt) 

Sonja May Amundsen styremedlem (gjenvalgt) 

Steinar Thorsen styremedlem (gjenvalgt) 

Steinar Lund, styremedlem (ny) 

Erling H. Berntsen, varamedlem (ny) 

Guri Idsø Viken, varamedlem (ny) 

 

Revisor: Rolf Schøning (gjenvalgt) 

 

Valgkomite: Marit Sandboe og Torill Jensen (gjenvalgt) 

 

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Steinar Thorsen til å forelese om sin far Bjarne Thorsens liv. Det ble et flott 

og interessant foredrag med fokus på alle årene han hadde på sjøen både før, under og etter krigen, men også 

hans to hjem på Sandøya og i New York - illustrert med mange flotte bilder.  

 

HISTORIELAGET PÅ WWW.SANDOYA.NO 

De nye nettsidene til historielaget ble vist frem, nå finner man igjen styremøtereferater, årsmeldinger og 

referater fra årsmøte/medlemsmøte, samt innholdsfortegnelsene til årsskriftet fra nr. 1 til i år. 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 19 ble presentert og lagt ut for salg. Årsskrift byr denne gangen på innhold om 

sandøyfolks liv på sjøen, men også som øyas utvikling igjennom bl.a. dialekten, veier og jordskifte - for å 

nevne noe.  

 

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. 

http://www.sandoya.no/

