Årsmøte 22. mars 2011
for Skien historielag

Skien etter bybrannen i 1886
Fra lagets bildesamling – se hjemmesiden

ÅRSBERETNING FOR 2010-2011
Skien Historielag holdt sitt årsmøte i Hauges Mindes lokaler 23.mars-10 med 37 betalende deltakere.
Leder Thor W. Gundersen ønsket velkommen.
Thor Øvrum ble foreslått til møteleder, og som referent ble foreslått Ingrid Sørbø.
Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden..
Årsberetningen 2009-10 ble lest opp av Ingrid Sørbø. Det hadde vært et jevnt bra arbeidsår.
Sammenslåingen med Selskapet for Skien Bys Vel fikk oppslutning i begge foreninger. Etter møter og
forhandlinger ble den tidligere Byforeningen en del av Skien Historielag, som påtar seg å videreføre
Byforeningens arbeid med utgivelse av Byminner.
Det var ingen bemerkninger til årsberetningen 2009-10, som deretter ble godkjent.
Pr.01.01.10 etter den formelle sammenslåingen, hadde laget 459 medlemmer.
Regnskap 2009 som viste et overskudd på kr.14229,-var revidert og godkjent av Andreas Søli og Rolf
Halvorsen
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2009.
Valgkomiteen v/ Finn Davidsen la frem komiteens forslag til nytt styre. .
Etter valgene og konstituering i styremøte 12.04.10 fikk styret følgende sammensetning:
Leder:
Thor W.Gundersen
gjenvalg
Nestleder
Thor Øvrum
ikke på valg
Sekretær
Ingrid Sørbø
ikke på valg
Kasserer
Rolf Flatebø
valgt for 2 år
Styremedlem
Else Martens
ikke på valg
Styremedlem
Arvid Hellstrøm
valgt for 2 år
Varamedlem
Berit Gjærum
gjenvalgt for 1 år
Varamedlem
Sten Thorstensen (ny)
valgt for 1 år
Revisor
Rolf Halvorsen
gjenvalgt for 1 år
Revisor
Andreas Søli
gjenvalgt for 1 år
Valgkomite
Torgunn Junker, Ragnar Olsen, Finn Davidsen (gjenvalg)
Etter årsmøtet holdt Arne Flaatten et meget interessant kåseri om kapervirksomheten på Bamblekysten,
Til avslutning takket leder Thor Wølner Gundersen for tilliten og for fremmøtet.
Styret har siden årsmøtet 2010 holdt 10 styremøter, komitemøter, representasjon i Historisk Forum,
høringer, oppfølging av saker og deltatt i arbeidet med kulturstibrosjyrer. Flere av styremedlemmene har
også deltatt i skrivearbeidet knyttet til Skiensboka.

F.o.m. årsmøtet 2010 har laget gjennomført følgende medlemsmøter, turer og arrangementer:
23.03.10
27.05.10
09.09.10
28.09.10
26.10.10
23.11.10
25.01.11
22.02.11

15.06.
17.-20.08
11.12.

12.09.

Telemarkinger i kaperkrig 1807 - 1814 (årsmøtet)
Lysbildekåseri v/Arne Flaatten. Bamble
ca 40 fremmøtte
Fossum Jernverk – medlemsmøte m/omvisning
Orientering og omvisning v/Nils Hoppestad
50 fremmøtte
C. N. Schwach – markering av 200-årsjubileet
Medlemsmøte i samarbeid med Diktets Venner
80 fremmøtte
Med damp og gamp- samferdsel på 1800-tallet
Kåseri v/Ingvar Skobba
45 fremmøtte
Det forsvunne kloster – Gimsøy.
Kåseri v/Tom Kjetil Olsen på Klosterøya
70 fremmøtte
Skiensboka – presentasjon og utdrag av boka
Eivind Blikstad og Thor W. Gundersen gir smakebiter
60 fremmøtte
Norsjø-Skien kanalen – i anledning kanalens 150-års jubileum
Kåseri v/ Ole Bjørn Ulsnæs
48 fremmøtte
Speiderbevegelsen – internasjonalt og nasjonalt
Kåseri v/Arvid Hellstrøm
26 fremmøtte
Turer
Sekkekilen- medlemstur – oppfølging av tidligere foredrag
Omvisning v Tom Hafredal
Sommertur til Hansabyene Lübeck, Rostock og Wismar
Vellykket tur i regi av Tele-Tur AS
ca 30 deltakere
Juletur til Morgedal med besøk på Nes kirke, Selstadloftet,
Skieventyret, Seljord Vinfabrikk, middag Morgedal Hotell 54 deltakere
Arrangementer
Kulturminnedagen – Vandring fra Hjellevannet til Bryggevannet
Omvisning v/Hans Olaf Pedersen
Samarbeid m/Kulturavdelingen og Historisk Forum
25 deltakere
Deltakelse
Thor W.Gundersen har deltatt i møter med kulturavdelingen vedr. kulturstiene Århusstien
og Åfosstien.
Thor W.Gundersen deltok i møte vedr. Kulturminneverneplan 08.12.10.
Else Martens deltok i møte vedr. kirkegården på Lie.
Thor W.Gunderssen er også leder av Historisk Forum, hvor historielaget er representert ved
Else Martens og Rolf Halvorsen.
Uttalelser
Plassering av Skien kulturskole – innspill og forslag: tidl. Telemarksbanken
i Skistredet
Marensro skole – henstilling til myndighetene om bevaring av kirkeinteriør
fra skolens fortid som interimskirke
Høringsuttalelser/reguleringsplaner
Uttalelser vedr. utbygging er sendt om bl.a.: Fellesfløtningen, Sentrums-planen, Nordre
Venstøp, Åshammeren/Kulten, Myren, sykkelvei og parkering, Voldsfjorden
industriområde, områderegulering for Gulset øst, reg.plan for Jønnevall, reg.plan for
Kjellemo, utvidelse av Gjerpen kirkegård.
Kulturstiprosjektet Historielaget er inne i prosjektet ledet av Historisk Forum Det er
foreløpig utarbeidet to hefter, et for Bakkestranda/Bryggevannet det andre for Skotfosstien. I
brosjyren finnes informasjon og bilder som vil bidra til å gjøre turen interessant. Prosjektet har
mottatt økonomisk tilskudd. Århusstien og Åfosstien står for tur i 2011.

Historielagets bilder
På lagets internettsider ligger en stor samling gamle bybilder.
Byleksikon
Historielagets leder, Thor W. Gundersen, har vært sentral i arbeidet med vårt byleksikon,
Skiensboka. Redaksjonsmedlemmene har holdt flere kåserier i forskjellige fora før boka
forelå. Bokkomiteen nådde målet med utgivelse før jul 2010 og fikk en ”flying start” på
salget. Det ble fort nødvendig med et nytt opplag på 2000 eks. - Skien kommune dekket
trykkeriutgiftene til 1.opplag. På grunn av god inntjening ved salg av 1.opplag, ble det ikke
behov for å benytte garantisummene som Selskapet for Skien Bys Vel, Skotfoss Historielag
og Skien Historielag hadde stilt til rådighet.
Brynet- lagets medlemsblad- kom også dette året ut med 5 nummer. Redaksjonskomite:
T.W.Gundersen, A.Hellstrøm og T.Wahlstrøm
.
Boksamlingen – leveranser og salg
Ved Byselskapets innlemmelse i Skien Historielag ble det tilført store opplag av Byminner.
Som lagets egne bøker vil de bli solgt til fordelaktige priser. En dugnadsgjeng har tatt seg av
flytting av bøkene, som nå befinner seg i historielagets arkivrom.. På forespørsel formidles
også salg av historielagets egne produksjoner. Laget har mottatt en verdifull samling
lokalhistorisk litteratur fra Erna Kortner. Denne vil inngå i lagets boksamling som en egen
avdeling.
Turer- avvikling
Årets 4-dagers sommertur til Hansabyene var i regi av Tele-Tur AS.
Jjuleturen ble avviklet av Magnus Reiser etter spesielle ønsker fra historielaget. Begge turene
er blitt godt mottatt.
Lagets hjemmesider
Siden Skien Historielag fikk sine egne hjemmesider har Jan Christensen stått for redigering
og oppdatering. F.o.m. 2011 vil arbeidet med hjemmesidene bli videreført av Sten
Thorstensen.
Ved utgang av året 2010 hadde laget 435 medlemmer.
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