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Vestfold Slektshistorielag har avholdt 10 styremøter i 2008, alle i
slektssenteret på Nauen.
Vestfold Slektshistorielag og Vestfold Slektshistoriesenter har det
samme styret. Styret har vært ambisiøst og aktivt og behandlet 78
sakslistepunkter, i tillegg til alt som er tatt opp under eventuelt.
Styret har dessuten hatt mange interne samtaler og samarbeidet
via internett.
Årets styre har utført mye og godt arbeid både foran og bak
kulissene! Det har vært et trivelig og vel fungerende styre, noe
som har skapt en god atmosfære i senteret.
Årsmøtet 2008 fikk ikke oppnevnt noe valgstyre og hovedstyret
har derfor påtatt seg denne oppgaven selv.
Laget har arrangert 11 medlemsmøter, loppemarked, julemarked,
åpne dager og to tre dagers kurs i slektsgransking i Vestfold
Slektshistoriesenter. Brothers Keeper og Disgen har hatt faste
møter i senteret.
Vi har fortsatt tradisjonen med et årlig felles møte med BSHL og i
år gikk turen til Eidsfoss.
Vestfold Fylkesarkiv la for andre år på rad sin åpne dag til Nauen,
hvor de brukte Klokkemusèet til foredragene. Serveringen
foregikk i senteret.
Det drives et godt arbeid med registrering av gamle fotos og
denne arbeidsgruppen har i år fått tilført midler som de har kjøpt
inn avansert utstyr for.
Besøket i senterets åpningstider er relativt beskjedent, men jevnt
og trutt. Vi har hjulpet mange som har oppsøkt senteret med å
finne svar på slektsgåtene sine. Mange er også hjulpet via brev og
mail, samt i forumet på hjemmesidene.
Til medlemsmøtene kommer gjerne 10-25 tilhørere. Kursene var
vellykket og fulltegnet og vil bli gjentatt i 2009. Loppemarkedet
var populært. Åpen dag var dårlig besøkt og vil heretter utgå som
eget arrangement.
Julehuset ble arrangert inne i Klokkemusèet i samarbeid med
Signe og Morten Olsen Nauen og hadde et meget godt besøk.
Dersom vi får med flere frivillige medhjelpere, vil dette fortsette
som en fast juletradisjon.
VSHL arrangerte en vellykket julemiddag sammen med Jarlsberg
historielag og Sem bygdekvinnelag.
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Vestfold Slektshistorielag mottok i år en gave på 10 000kr.fra
Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Denne gaven er gitt på visse
betingelser.
Laget mottok 10 000kr. fra Tønsberg kommune til utstyr for
bilderegistrering og har brukt av denne kontoen sammen med
Jarlsberg historielag og Dis-Vestfold.
Tønsberg kommune har gitt laget et tilskudd på 4 500kr. til
strømutgifter i senteret.
Vi har også i år mottatt litteraturgaver og biblioteket i senteret
fylles stadig opp.
Vestfold Slektshistorielag har hatt en total omsetning på
kr.239242,- og utgiftene beløp seg til kr.232 386,-. Dermed har vi
økt våre bankkonti til sammen til kr.104 659,-.
Styret økte beløpet på kr. 47.000,- som årsmøtet i fjor avsatte til
en høyrentekonto til kr.50.000,-, fordi det var anledning til denne
avrundingen.
Denne kontoen kan årsmøtet også i år avsette et beløp til for å
sikre ytterligere kapital, dersom det er ønskelig.
Styret har anskaffet 2 nye kontorstoler, 2 vaffeljern, 1 kaffetrakter,
1 printer, 1 gassovn, med mer. Vi bytter også ut noe inventar ved
hvert loppemarked.
Året 2008 har vært et godt år for laget og senteret, med stor
aktivitet og god økonomi.
Styret med leder Torbjørn Steen-Karlsen har gjort en god jobb.
Også for 2009 har styret programfestet et ambisiøst aktivitetsnivå,
spesielt sett i forhold til hvor få som arrangerer og driver det hele.
Det er ønskelig med flere aktive medhjelpere til senterets
arrangementer, og et krav dersom man skal kunne arrangere
markedene.
Det er uttrykt et ønske om at de andre foreningene som benytter
lagets lokaliteter kan bidra til disse dugnadene, som er så viktige
for lagets og senterets økonomi.
Årsmøtet jan.2008 aksepterte følgende punkter for kommende år:
a) Årsmøtet avholdes 25.02. i 2009, for å få mer tid til å
avslutte regnskapet.
b) Rev.regnskap og budsjett sendes heretter sammen med
innkallingen til årsmøtet.
c) Regnskapet føres etter kontantprinsippet og pr. kalenderår.
d) Lagets økende verdier føres som egenkapital.
Forsikringssummen justeres.
e) Fordi det er et godt overskudd, avsettes 47.000kr. på egen
høyrentekonto.
f) Det tidligere avsatte husleiedepositum settes inn på egen
depositumkonto.
Det har vist seg å være vanskelig å få regnskapet ferdig så tidlig.
For øvrig har årsmøtet 2009 gitt styret ansvarsfrihet.
Gjallarhorn utkom med tre utgaver i 2008, hvorav den ene var en
forsinket desemberutgave fra 2007. Trykkeriet som har trykket
Gjallarhorn er nedlagt og styret gjennomfører for tiden en
anbudsinnbydelse blant fylkets trykkerier.
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Det er flere aktive bidragsytere til Gjallarhorn blant styrets
medlemmer.
Det har vært lite kontakt mellom BSHL og VSHL i 2008.
Gjallarhorn på internett bør oppdateres og finne en annen form i
2009. Bladstyret er dessverre passivt.
VSHL`s hjemmesider på internett er fine, med et forum som har
vært aktivt og svært interessant i perioder.
Arnstein Bugge har utført et stort arbeid med hjemmesidene. Mer
regelmessige oppdateringer har imidlertid vært et ønske.
Laget er registrert i Brønnøysundregisteret som mottager av
Grasrotandelen. Medlemmene oppfordres nå til å øremerke sine
5% spill som omfattes av ordningen til inntekt for VSHL.
Jarlsberg historielag, Sem bygdekvinnelag med flere har avholdt
medlems- og styremøter i senteret.
Vestfold Geologiforening skal få bruke et område i 2.etasje og er i
skrivende stund i ferd med å installere seg.
Jarlsberg historielag, Dis-Vestfold og VSHL har innredet et
område til bilderegistrering i 2.etasje.
I 2008 valgte årsmøtet følgende personer til styret i VSHL:

Leder Torbjørn Steen-Karlsen. Ny for 1 år.
Nestleder Barbro Bredahl. Gjenstår 1 år.
Sekretær Siri Lind Johannessen. Ny for 2 år.
Kasserer Arne Bechmann. Ny for 2 år.
Styremedlem 1Laila Hynne. Gjenstår 1 år.
Styremedlem 2 Egil Theie. Ny for 2 år.
Varamedlem 1 Betten Dehli. Ny for 2 år.
Varamedlem 2 Eidi Christensen Brazier. Ny for 1 år.
Varamedlem 3 Liv Julsrud Pedersen. Ny for 1 år.
Varamedlem 4 Marit Jorde. Representant for Jarlsberg Historielag
Revisor Berit Mathisen Gaarder. Gjenstår 1 år.
Revisor Per-Chr.Johannessen. Gjenvalgt for 2 år.
Vi er blitt bedre til å sende inn opplysninger om arrangementer og
Referater
referater til gratisfora i avisene. Annonser i avisene er kostbare,
PR
men nødvendige for at arrangementene skal bli kjent blant folk
Annonser
flest.
historielagssamarbeid Vi har benyttet e-post for informasjon og utsendelse av flyveblad
til de medlemmene som har e-postadresse. Dette er gratis og
derfor er det viktig at disse adressene alltid er ajourført, noe det
har vært opplyst om ved flere anledninger.
Det er for tiden samlet en arbeidsgruppe med representanter fra
fylkets historielag, som skal forsøke å få til en samordning av
møtevirksomhet og annonsering, muligens med en felles portal på
nettet. Denne gruppen har også hatt to møter på Nauen i år.

Sekretær Siri Lind Johannessen 11.02.2009

