Strinda historielag, org nr. 991 834 354
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 26.10.2022 på Strinda videregående skole.
Møteleder Jan Habberstad kunne ønske ca. 30 medlemmer velkommen til
årsmøtet.
Som protokollunderskrivere ble valgt Else Gulla Ulset og Oluf Johansen
1. Årsberetning.
Årsberetning var utlagt på lagets hjemmeside www.strindaweb.no men
ble gjennomgått og kommentert på noen punkter av møteleder.
Medlemstallet er nær uendret fra forrige årsmøte. Noen spørsmål fra
salen ble besvart. Vedtatt at sykehjem og skoler i lagets område tilbys
årbok.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
2. Regnskap og budsjett.
Kasserer Torleif Hagen presenterte og kommenterte noen punkter i
regnskapet. Årets drift viser et overskudd på ca. 8000 kr. Den
økonomiske situasjon for laget er fortsatt god.
I neste års budsjett legges opp til et resultat på omtrent 2022- nivå eller
«nær null».
Enstemmig godkjent
3. Regnskaper er revidert av revisor Roar Andersen. Hans godkjenning ble
vist og opplest.
4. Kontingent.
Styret foreslår uendret kontingent for 2022-2023 :
250 kr for enkeltmedlem og 300 kr for parmedlemsskap.
Enstemmig godkjent.
5. Innkomne forslag.
Styret ønsket nye formuleringer/presiseringer av §1 (lagets
virkeområde), §2 (regnskapsår) og §7 (vedr. utmelding) i lagets
formålsparagraf.
Enstemmig godkjent.
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6. Valg.
Valgkomitéens forslag ble presentert av komitémedlem Ingeborg Ø.
Bjørgum.
Det var ingen forslag på andre kandidater og samtlige kandidater ble
valgt med akklamasjon.

Styret for 2022-23 blir da:

Leder: Jan Åge Habberstad (gjenvalg, valgt for 1 år)

Valgt/velges fram til
2023

Styremedlem: Johan Egil Dreier (gjenvalg, valgt for 2 år)

2024

Styremedlem: Torleif Hagen (ikke på valg)

2023

Styremedlem: Walborg Evensen (valgt for 2 år)

2024

Styremedlem: Olav Berge (valgt for 2 år)

2024

Varastyremedlem: Per Ketil Jonsvold (ikke på valg)

2023

Varastyremedlem: Aud Nordseth (valgt for 2 år)

2024

Revisor: Roar Andersen (gjenvalg, valgt for 1 år)

2023

Valgkomitémedlem: Randi Tvete Vik (ikke på valg)

2024

Valgkomitémedlem: Solveig Solem (ikke på valg)

2023

Valgkomitémedlem: Ingeborg Øfsteng Bjørgum (gjenvalg,
valgt for 1 år)

2023

(Varamedlemmer innkalles til styremøter
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7. Ut av styret.
Lene Strøm, Tordis Klingenberg Hokstad og Ingvald Sivertsen går nå ut av
styret og ble takket av formannen med blomster og gode ord og med
applaus fra forsamlingen.

Trondheim 26.10.2022

Per Inge Hønnås , ref.

Else Gulla Ulset

Oluf Johansen

………………………………..

…………………………………

Side 3 av 3

