Innkalling til 48. årsmøte 24.febr kl 19.00 – Øvre Myra
Saksliste:

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokollen
Årsberetning - Regnskap og budsjett – Historielaget
Årsberetning – regnskap og budsjett – Øvre Myra
VALG – valgkomiteen har forslag

V

Kjære medlem av Sandar Historielag
Dette er noe nytt for dere – et brev med en skriftlig innkalling til årsmøtet 24.02.2014.
Vanligvis har vi satt inn en annonse i Sandefjords Blad i tillegg til at dere har fått programmet
for året. Det er en grunn til at vi gjør dette i år.
Styret ønsker å ha et aktivt årsmøte med flere og aktive deltakere.
Styret ønsker å høre hva du mener og vi trenger din mening om hvordan vi skal drive laget
vårt videre.

Årsberetning

Sandar Historielag har vel 500 medlemmer; det er vi både glade for og stolte av. Det gjør at
vi kan opprettholde stor aktivitet for en rimelig kontingent. Medlemstallet er likevel svakt
synkende på grunn av høy gjennomsnittsalder i laget, med det gjør også at dere utgjør en
kjemperessurs av kunnskap og erfaringer. Kan vi utnytte og ta vare på det på en bedre
måte?
Det er erfaringene og minnene dine vi ønsker at du vil dele med oss.
Hvordan skal vi drive laget for at du vil delta?
Vi opplever at interessen for å delta på møter, vandringer og turer er dalende. Hva er
grunnen, tru? Kan du komme med dine tanker og meninger så hadde vi blitt glade (dette
gjelder også dere 20-30 aktive).
Vi eier to eiendommer, Øvre Myra (som vi eier sammen med FGS) og Gamlestua på
Tørrestad. Særlig på Øvre Myra trenger vi folk til vedlikehold av bygningene og ettersyn inne
etter utleie. Vi vet det sitter folk «der ute» som gjerne vil delta på meningsfylte aktiviteter
sammen med andre trivelige folk. Jo flere vi har å spørre, jo mindre blir det på hver. Kan du
tenke deg å være med i ei slik gruppe eller kjenner du noen vi kan spørre?
Etter at årsmøtet er ferdig, håper vi på en frisk meningsutveksling med nyttige innspill for å
skape framtidstro i laget og optimisme på Husmannsplassen Øvre Myra.

Du vil også få høre om hvordan vi skal delta i «Grunnlovs-jubileet», oppleve litt
overraskelser og hyggelig prat over en kaffekopp.
Styret ønsker deg VEL KOMMEN til et trivelig årsmøte!
Adresse: Sandar historielag, Postboks 109, 3201 Sandefjord
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Internett: www.sandarhistorielag.no
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