
PROTOKOLL  FRA ÅRSMØTE  I  STRINDA  HISTORIELAG

24 OKTOBER  2010.

Årsmøtet ble avholdt i Trondheim Frikirke med 65 personer til stede.

Møteleder Sigurd A. Fjær ønsket velkommen og satte møtet.
Agnar Auran og Martha Overrein ble valgt av forsamlingen til å underskrive protokollen.

Sak 1.  Årsmelding fra styret for 2009 – 2010.
Meldingen ble referert av sekretæren. Den ble godkjent uten kommentarer.

Sak 2. Regnskapet ble referert av kassereren og revisjonsberetningen ble opplest.
Regnskapet vedtatt uten bemerkninger.
Revisor hadde forslag om at historielaget burde gå over til å la regnskapet
følge kalenderåret. Det ville lette arbeidet for kasserer og revisor.

Sak 3. Medlemskontingent for 2011. Styret foreslo samme kontingent som for 
2010; 150 kr. for enkeltmedlemskap og 200 kr. for familiemedlemsskap. 
Medlemmer får årboka gratis. (Ett eksemplar ved familiemedlemsskap).

Sak 4.  Innkomne forslag.
Forslag fra sittende styre unntatt Knut L. Vik om å utnevne Knut L. Vik til 
æresmedlem.
Begrunnelse: Knut L. Vik har vært medlem siden starten i 1996, formann i 6 år i 
Perioden 2000 – 2006, deretter medlem av styret og de 2 siste årene varamedlem 
til styret.
Største innsatsen har Knut L. Vik utført i vervet som redaktør, bilderedaktør og 
ansvarlig for sats og lay-out for vår årbok ”Strinda den gang da” for samtlige
10 utgaver til nå. Han har også skrevet egne artikler i årboka. Knut L. har en egen
evne til å ”spore opp” skribenter og involvere redaksjonskomiteen i arbeidet med 
årbøkene.
Forslaget ble vedtatt med kjempeapplaus.



Sak 5. Valg.
Det forelå forslag fra valgkomiteen . Sigurd A. Fjær hadde frasagt seg gjenvalg 
som leder. Knut L. Vik ønsket å trekke seg som styremedlem. Randi Tvete Vik
ønsket å gå ut fra valgkomiteen.

Valget ga følgende resultat:
Leder Solveig Solem valgt for 1 år
Styremedlemmer Jan Habberstad ikke på valg

Lene Strøm ikke på valg
Ingeborg Ø.Bjørgum valgt for 2 år
Randi Moxness valgt for 2 år

Varamedlemmer Sigurd A. Fjær valgt for 1 år
Ivar  Moum valgt for 2 år

Revisor Kjell Olstad gjenvalgt for 1 år

Valgkomite Nils Estenstad ikke på valg
Gunn Bakken valgt for 3 år
Kari Grendahl Auran valgt for 1 år

Avtroppende leder ønsket Solem lykke til som ny leder og overrakte ”halslogoen” til henne.

Strinda, 19. oktober 2010.

Solveig Solem
referent

Agnar Auran Martha Overrein


