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Avd. Telemark 

Referat fra årsmøte i RHF Telemark 
Telemark Museums lokaler tirsdag 4. mars kl. 1900 

 
 Saksliste: 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Valg av to medlemmer til å skrive under protokoll 
3. Godkjenning av møteinnkalling/ saksliste 
4. Presentasjon og godkjenning av årsberetning og regnskap med revisjonsberetning 
5. Presentasjon og godkjenning av forslag til arbeidsplan/ aktiviteter 2008 
6. Innkomne saker 
7. Valg 

 
 
1. Valg av møteleder/ referent: 
  Møteleder Agnar Waldemarsen, referent Bjørn Lilløy 

 
2. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokoll: 

John Halvorsen og Oddvar Moen 
 

3. Godkjenning av møteinnkalling/ saksliste: 
  Godkjent 
 
4. Presentasjon og godkjenning av årsberetning med regnskap med revisjonsberetning: 

Agnar Waldemarsen gikk igjennom årsberetningen punkt for punkt, og den ble enstemmig 
godkjent med noen få kommentarer. 

 
  Kasserer, Bjørn Lilløy,  gikk gjennom regnskapet. Dette var revidert og funnet i orden. 
  I kommentarer til regnskapet ble det opplyst at vi/ museet skylder 500 000 kr på kjøp av 
  garasjen på Jønnevald. Vi har håp om å få inn disse midlene ved søknad til kommunene og  
  Riksantikvaren. Museet har stilt midler til rådighet inntil videre. 

Når det gjelder overskudd på garasjebygget, har vi ingen forpliktelser overfor museet. 
Overskuddet går til drift av anlegg og aktiviteter.  

  Regnskapet enstemmig godkjent. 
  Styret fikk fullmakt til å forlenge leieforholdet med  Golfklubben med  6 måneder. 
 

5. Presentasjon og godkjenning av forslag til arbeidsplan/ aktiviteter for 2008: 
  Waldemarsen gikk igjennom planen og budsjettet og dette ble enstemmig godkjent. 
 

6. Innkomne saker: 
Det var kommet inn et forslag fra styret  om å opprette en huskomite på 3 medlemmer for  å 
ivareta  anlegget på Jønnevald. 
Dette ble godkjent, og komiteen skal bestå av Oddvar Moen, John Halvorsen og Agnar 
Waldemarsen. 
 

7. Valg: 
Forsamlingen gikk til valg, og det nye styret fikk følgende sammensetning: 
 
Agnar Lohne Waldemarsen  leder  Ikke på valg 
Kari Folkvord    nestleder  ” 
Per Morten Nordborg   sekr/ kasserer Ny for 2 år 
Kåre Gjelstad    styremedlem  Gjenv. 2 år 
John Halvorsen    styremedlem Ny for 2 år 
 
Magne Strand    1. varamann Gjenv. 2 år 
Vidar Ottersen    2. varamann Ikke på valg 
 
Revisorer: Bjørn Bunkholt,   Bjørn Lilløy   Valgt for 1 år  
          ./. 
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          2. 
 
Valgkomite: 
Oddvar Moen  leder     Opprykk   
Rolf Kleppe      Ikke på valg 
Geir Grøtvik      Ny 
 
 

Bjørn Lilløy ble behørlig takket for 6 års innsats som kasserer. 
 
 
 
 
 
Bjørn Lilløy    Oddvar Moen   John Halvorsen 
Ref. 

 
 
 

 
 


