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Referat fra årsmøtet i Strinda historielag
kl 1900 på Strinda videregående skole 30.10. 2019
Sakliste:
1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av underskrivere.
4. Årsrapport.
5. Regnskap.
6. Revisjonsrapport.
7. Budsjett.
8. Valg.
9. Innkomne forslag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Som møteleder ble valgt Johan Egil Dreier.
Som referent ble valgt Ingeborg Øfsteng Bjørgum.
Karen Landstad og Per Inge Hønnås ble valgt til å underskrive protokollen.
Styrets årsrapport ble gjennomgått.
Historielagets regnskap ble kommentert og enstemmig godtatt.
Revisors rapport ble referert.
Budsjettet for 2019/20 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Årsmøtet vedtok å øke
kontigenten for enkeltmedlemmer fra kr 200 til kr 250 og med kr 50 for
parmedlemskap til kr 300, begge økninger med virkning fra kommende årsskifte.
8. Valgkomiteen la fram sine forslag til styre, valgkomite og revisor og gjennomførte
valgene:
FORSLAG TIL VERV I STYRET
VERV

2018/19

Status

Komiteens forslag

Leder

Solveig Solem

På valg i 2019

Jan Åge Habberstad

Styremedlem

Ingeborg Ø. Bjørgum På valg i 2019

Styremedlem

Andreas Glimstad

På valg i 2020

Styremedlem

Johan Egil Dreier

På valg i 2020

Styremedlem

Per Mehus

På valg i 2020

Varamedlem

Tor Skjevdal

På valg i 2019

Varamedlem

Marit Nygreen

På valg i 2020

Torleif Hagen

Aasta J, Loholt

Samtlige forslag ble vedtatt med akklamasjon. Ny leder ble dermed Jan Åge Habberstad.
Styremdelemmer er Torleif Hagen, Andreas Glimstad, Johan Egil Dreier og Per Mehus.
Varamedlemmer til styret er Aasta J. Loholt og Marit Nygreen.
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FORSLAG TIL VERV I VALGKOMITEEN
Status

Komiteens forslag

Ragnhild Lande

På valg i 2019

Ingeborg Ø. Bjørgum

Ingvald Sivertsen

På valg i 2020

Per Inge Hønnås

På valg i 2021

Ingeborg Øfsteng Bjørgum ble valgt med akklamasjon. Valgkomiteen består dermed av
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, Per Inge Hønnås og Ingvald Sivertsen.
FORSLAG TIL VERVET SOM REVISOR

Roar Andersen

Status

Komiteens forslag

På valg i 2019

Gjenvalg

Roar Andersen ble ved akklamasjon gjenvalgt som revisor.
9.1. Forslag fra Ingvald Sivertsen og Knut L. Vik til ny § 5d til erstatning for vedtektenes
nåværende § 5d:
«Styret skal så langt det er mulig sørge for å utgi årboka Strinda den gang da, og utnevne
redaksjonskomite for årboka. Komiteen velger selv leder. Minst ett medlem av komiteen
skal være styremedlem i historielaget. Redaksjonen legger fram kostnadskalkyle for samlet
produksjon av årboka, samt dato for levering fra trykkeri. Styret fastsetter utsalgsprisen for
årboka.»
Forslaget til ny § 5d i historielagets vedtekter ble vedtatt med akklamasjon.
9.2. Forslag fra Ingvald Sivertsen og Knut L. Vik til § 5e:
«Styret skal så langt det er mulig oppnevne en arrangementskomite som kan rådgi og bistå
styret når det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene.
Arrangementskomiteen deltar når det er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets
styremøter.»
Forslaget til § 5e ble etter innspill endret, og vedtatt slik:
«Styret skal så langt det er mulig oppnevne en komite som bl.a. kan rådgi og bistå styret når
det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene. Komiteen deltar når det
er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets styremøter.»
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9.3. Forslag fra Ingvald Sivertsen og Knut L. Vik til § 5f:
«Styret skal så langt det er mulig oppnevne en boksalgkomite. Komiteen velger selv leder.
Komiteen ivaretar i samarbeid med kassereren kontakten med utsalgsstedene, og bistår med
transport av bøker, med distribusjon av uavhentede bøker til medlemmene, og med salg av
eldre årbøker.»
Forslaget til § 5f ble vedtatt med akklamasjon.
9.4. Historielagets styre la fram følgende forslag:
«Strinda historielags Facebookside, nettside og WikiStrinda bestyres av en redaktør og
lagets leder, eller en som lederen velger ut.«

Forslaget ble etter innspill endret, og vedtatt slik:
« Strinda historielags Facebooksider, nettsider og WikiStrinda bestyres av en redaktør, samt
lagets leder, eller en som lederen velger ut.»
Det vedtatte forslaget er tatt inn i lagets vedtekter som § 5g.

Karen Landstad
Sign.

Per Inge Hønnås
Sign.

