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Referat fra styremøte 22.09. 2020.  

Møte ble holdt i Vestre Aker Menighetshus kl 16.15 - 17.15. 

Til stede: Halvor Hektoen, Børge Baustad, Ståle Sviland, Tone Kjeang, Martha Ulvund  (via 

telefon)og Knut Flatlandsmo (ref.).   

Gry Jæger kunne ikke møte. 

Møtet ble ledet av Halvor Hektoen.  

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 1. sept. 

Møtereferatet ble godkjent.  

Sak 2. Forberedelse til generalforsamling. (Jf. 16.3,  31.3, 17.08, og 1.09.2020) 

Redaksjonskomiteen til Årboka skal iht vedtektene bestå av 4 -6 personer. Trygve Poppe har 

meddelt at han ikke ønsker gjenvalg. Halvor har forespurt et par aktuelle kandidater, men 

disse er fortsatt i tenkeboksen. Børge ønsker avløsning når han nå går ut av styret, og Halvor 

foreslås som nytt medlem. Det meste av arbeide i komiteen består av korrekturlesning og 

dette er tidkrevende. Gudbrand Bakken fortsetter som redaktør, og tidl bibliotekar ved NVH 

Anne Cathrine Munthe fortsetter også som medlem. Utgifter til «lay out» er blitt betydelig 

redusert etter at Gudbrand overtok dette arbeidet.  

Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å supplere redaksjonskomiteen med 1 -2 

personer.  

Æresmedlemmer. Styret har foreslått å utnevne Arne Frøslie, Kristian Ingebrigtsen og Ingrid 

Landmark som æresmedlemmer av NVHS. Halvor har fått laget et diplom som et synlig bevis 

på utmerkelsen. De får også utdelt et krus med selskapets logo.  

Øvrige saker . Halvor gav en kort omtale av de øvrige sakene som iht vedtektene skal 

behandles på generalforsamlingen. Av de uttredende styremedlemmer har Børge vært med 

siden 2012, Knut fra 2016, Ståle og Gry fra 2018.  

Det må arbeides videre med å få lagt ut referater på våre hjemmesider. Nåværende møtelokale 

har ikke teknisk utstyr for overføring via video. Restopplag av overskytende årbøker legges ut 

i studentkantina. Det må lages en liste over fremmøtte deltakere med tlf nr. 

 



Sak 3. Eventuelt. 

Årboka vil bli sendt ut første uke i november. Halvor tar med de nødvendige eksemplarer til 

Vitenparken. En prøver å få lagret restopplaget midlertidig på Biblioteket 

 

Nytt styremøte holdes 6. okt.   Dette blir et fellesmøte mellom det avgående og det nye styret.  

 

5.10.2020  Knut Flatlandsmo (ref.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


