Referat fra Årsmøtet i Meråker Historielag
onsdag 26. mars 2014 kl 19.00.

Sak 1:

Åpning – valg av møteleder og sekretær
- Lagets leder, Alf Olsen, ønsket alle velkommen, og åpnet for kommentarer til innkallinga.
38 var til stede, derav en del ikke-medlemmer. Det ble presisert at bare medlemmene hadde
stemmerett hvis det kom til saker som krevde avstemning.
Ingen innvendinger ble meldt, og møtet ble lovlig satt.
-

Sak 2:

Alf Olsen ble valgt til møteleder. Marthe Langsåvold ble valgt til sekretær.

Styrets beretning for 2013
- Alf leste styrets årsberetning.
- Kommentarer:
o Alf informerte om at Roger Lindgren går ut av styret for Meråker-Musea som
historielagets representant. Nytt medlem er Lillian Jamtfall.
o Alf informerte om historielagets Facebook-side (over 300 ”liker” pr i dag), samt ny
hjemmeside (1.740 besøkende siden åpningen 9. desember 2013).
o Medlemsmassen i historielaget er over 230 pr i dag.
o Spørsmål fra et årsmøtemedlem om hvor man finner kontonummer for innbetaling av
medlemskontingent for Foreningen Meråker stasjon. Alf orienterte om at dette vil bli
lagt ut på historielagets og Meråker stasjons Facebook-sider.
Årsberetningen enstemmig godkjent.
-

Alf refererte:
o Årsmeldingen fra Lokalhistorisk arkivgruppe
o Årsmeldingen fra Foreningen Meråker Jernbanestasjon
 Sigmund Troøyen oppfordret de som har lyst og anledning, til å komme på
dugnadsarbeid tirsdager og torsdager fra kl 10.00 og utover dagen.
Ingen kommentarer.

Sak 3:

Regnskap for 2013
- Helge la fram regnskapet for 2013 med detaljert oversikt over hver post. Regnskapet viser et
overskudd for året på kr 42.0875,96. Beholdning pr 31.12.2013 er på kr 275.321,31.
- Kommentarer:
o Alf leste revisors beretning, samt forklarte beholdningen av årbøker.
o Helge refererte fra revisor om et ryddig og godt arbeid med regnskapet.
o Helge forklarte at den store kassabeholdning pr 31.12.13 skyldes en kombinasjon av
at årets juletur kom for tett inn på alle helligdager, og bankens åpningstider i romjula.
o Spørsmål fra en årsmøtedeltaker om differansen mellom inntekter og utgifter på
møteinntekter og møteutgifter. Helge orienterte.
o Applaus og god respons fra årsmøtedeltakerne på regnskapet.
Regnskapet enstemmig godkjent.
http://www.merakerhistorielag.no Kontakt: Leder, tlf.: 74 82 58 71 eller mob.: 915 46 343
Kontordag på Meråker Bibliotek, Lokalhistorisk avdeling, onsdager mellom 10.00 og 14.00.

Sak 4:

Medlemskontingent for 2015
- Styret hadde forslag om uendret medlemskontingent på kr 100,00 for året 2015.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 5:

Innsendte saker
- Fra styret: Ingen saker innmeldt.
- Fra medlemmene: Ingen saker innmeldt.
- Fra Valgkomiteen: Forslag til en endring av vedtektene for å få en best mulig rullering av
medlemmene i Valgkomiteen: medlem én for 1 år, medlem to for 2 år og medlem tre for 3
år. Den som sitter på tredje året er Valgkomiteens leder.
Forslaget enstemmig vedtatt, og vedtektene endret med umiddelbar virkning.

Sak 6:

Valg
- Før valgene orienterte Alf om at styret har konstituert Guttorm Aavik som nestleder. Siden
leder og nestleder ikke kan velges samtidig, hadde Valgkomiteen foreslått at Guttorm ble
valgt enten for ett eller tre år for å komme i rute. Guttorm hadde ønske om ett år.
- Valgkomiteens innstilling til styre i Meråker Historielag ble så presentert av Einar Kolden:
o Leder:
Alf Olsen, gjenvelges for 2 år
o Nestleder:
Guttorm Aavik, velges for 1 år
o Kasserer:
Helge Kringtrø, gjenvelges for 2 år
o Sekretær:
Marthe Langsåvold, ikke på valg, 1 år igjen
o Styremedlem:
Solfrid Bergstrøm, gjenvelges for 2 år
o Styremedlem:
Olav Morten Kirkeby, ikke på valg, 1 år igjen
o Styremedlem:
Torild Ringen, ikke på valg, 1 år igjen
o Varamedlem:
Inger Margrete Tronsmo, gjenvelges for 1 år
o Varamedlem:
Sigmund Troøyen, gjenvelges for 1år
Valgkomiteen: Einar Kolden, 1 år (2015), Elin Rønning 2 år (2016), Ranveig Slungård, 3 år
(2017).
Revisor: Solveig Madslangrud, 1 år (2015).
Alle valg enstemmig vedtatt.
Alf takket Valgkomité og revisor for godt arbeid, og takket for gjenvalget.

Sak 7:

Eventuelt – anledning til spørsmål til styret
- Kommentar fra et årsmøtemedlem om at det er en utfordring med hensyn til rekruttering av
yngre krefter, blant annet med arbeid i Lokalhistorisk Arkivgruppe.

Årsmøtet hevet kl 20.00.

Meråker 26.03.2014
Marthe Langsåvold
sekretær

http://www.merakerhistorielag.no Kontakt: Leder, tlf.: 74 82 58 71 eller mob.: 915 46 343
Kontordag på Meråker Bibliotek, Lokalhistorisk avdeling, onsdager mellom 10.00 og 14.00.

