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Årsmøtet ble avholdt i Trondheim Frikirke med 70 personer til stede. Før årsmøtet underholdt
byhistoriker Terje Bratberg med fortellinger fra den nyutgitte Byguidenfor Trondheim.

Møteleder Jan Habberstad ønsket alle velkommen og satte møtet.

Astrid Auran og Knut Bekkevahr ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 1. Årsmelding fra styret for 2013.

Leder Jan Habberstad leste opp årsmeldingen.

Forsamlingen bemerket at Nils Estenstad var falt ut av listen over medlemmer av
Redaksj onskomiteen for arboka.

Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 2. Regnskap

Kasserer Kari Grendahl Auran refererte regnskapet. Regnskapet for 2013 viste et overskudd
på kr 140.136.

Revisor John Hofstad Selnæs's revisjonsrapport ble lest opp.

Styret ble gitt ansvarsfrihet og regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Medlemskontigent for 2014 ble ikke behandlet på årsmøtet (vedtektenes $ 6)

Styret har i styremøtet7.l0.20l3 foreslått uendret kontingent, kroner 150 for
enkeltmedlemmer og 200 kroner for parmedlemsskap grunnet det gode driftsresultateti2013.
Medlemmer får I årbok gratis ved betalt medlemskap.

Dessverre ble kontigentsatsen for 2014 ved en inkurie ikke fremmet på årsmøtet, slik
vedtektenes $ 6 sier. Styret har allerede begynt åpraktisere styrevedtaket.

Styret beklager glippen

Sak 4. fnnkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag fra medlemmene til styret for behandling på årsmøtet innen
fristen 1. september.



Sak 5 Valg

Valgkomiteen var ikke tilstede på årsmøtet. Styret ved lederen la fram forslag til valg slik
valgkomiteen muntlig har meddelt styret.

Valgene ga følgende resultat:

Styret:
Jan Habberstad, leder (gjenvalgt for I år)
Kari Grendahl Auran, kasserer (ikke på valg)
Solveig Solem, styremedlem (valgt for 2 ån)

Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem (gienvalgtfor 2 fu)
Per Inge Hønnås, styremedlem (ikke på valg)

Vararepresentqnter:
Andreas Glimstad (ikke på valg)
Lene Strøm (valgt for 2 år)

Valgkomite:
Gunn Bakken (ikke på valg)
Thorleif Eggen (ikke på valg)
Randi Moxness (ikke på valg)

Revisor:
John Hofstad Selnæs (gienvalgt for 1 ar)

Re dalrsj o ns ko mit e for år b o ka :
Knut L. Vik, redaktør
Nils Estenstad
Solveig Solem
Per-Solve Tretli
Randi Tvete Vik
Jan Breida
Sigurd Fjær

,!Eresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik
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Jan Habberstad, referent
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