
 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I RAUMA HISTORIELAG 

 

Årsmøtet ble holdt på Rauma v.g. skole torsdag 22. mars 2012 kl 1900. 40 personer møtte, 

hvorav 37 stemmeberettigede. Leder Eirik Hoem ønsket velkommen til møtet. 

 

SAKLISTE 

 

SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. 

 

SAK 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å SKRIVE UNDER 

PROTOKOLLEN 

Kommentarer/forslag: Eirik Hoem som møteleder, Ågot Alnes Orvik som referent, Brit 

Landmark og Solveig Brude som protokollunderskrivere. 

VEDTAK: Møteleder Eirik Hoem, referent Ågot Alnes Orvik, protokollunderskrivere Brit 

Landmark og Solveig Brude. 

 

SAK 3. ÅRSMELDING FOR 2011 

Leder Eirik Hoem gikk punktvis gjennom årsmeldingen for 2011. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Årsmelding 2011 enstemmig godkjent. 

 

SAK 4. REGNSKAP FOR 2011 

Kasserer Tørris Haugan gikk gjennom og kommenterte regnskapet som viser et overskudd på 

kr 2.432,35. 



Kommentarer/forslag: Jostein Valved: Det er viktig å følge regnskapsåret både ang inntekter 

og utgifter. Ser at kontingent for 2012 som er innbetalt i 2011 er inntektsført i 2011. Foreslår 

følgende: Regnskapet godkjennes med en endring: Medlemskontingent 2012, kr 13.600,-, 

innbetalt i 2011, strykes som inntekt i 2011 og føres i balansen for 2011. 

Ståle Gyldenås: Historielaget fører et såkalt kontantregnskap, uten tidsavgrensninger i 

balansen, som viser likviditeten til enhver tid. 

VEDTAK: Mot 8 stemmer ble følgende vedtatt: Regnskapet godkjennes med en endring: 

Medlemskontingent 2012, kr 13.600,-, innbetalt i 2011, strykes som inntekt i 2011 og føres i 

balansen for 2011. 

 

SAK 5. ARBEIDSPROGRAM 2012 

Kommentarer/forslag: Per Arne Skomsø: 17. – 19. august 2012 skal det være en 

minnemarkering for det såkalte «Skottetoget» (Sinclair) i 1612. Foreslår et nytt punkt på 

arbeidsprogrammet: Rauma historielag bidrar som medarrangør under 

minnemarkeringen for skottetoget i 2012.  

VEDTAK: Styrets forslag til arbeidsprogram for 2012 godkjennes med et tilleggs punkt:  

Rauma historielag bidrar som medarrangør under minnemarkeringen for skottetoget i 2012. 

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 6. BUDSJETT FOR 2012 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Styrets framlagte forslag til budsjett for 2012 enstemmig godkjent. 

 

SAK 7. VEDTEKTSENDRINGER 

Styret fremmet følgende forslag til vedtektsendringer: 

§ 2. Medlemsskap: 

Nåværende tekst: Medlemmer er alle som betalar den årskontingenten som til kvar tid er 

fastsett av årsmøtet. 

Forslag ny tekst: Medlemmer er alle som betalar årskontingenten som til kvar tid er fastsett 

av årsmøtet. Det er to typar medlemsskap: Ordinært medlemsskap og familiemedlemsskap. 

Som ordinært medlem får ein fritt tilsendt eitt eksemplar av årboka. Familiemedlemsskap kan 

teiknast av personar i ein husstand som har eit ordinært medlem. Familiemedlemsskap gir 

ikkje rett på årbok. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Godkjent mot 1 stemme. 

 



§ 5. Årsmøte (val): 

Nåværende tekst: Skriftstyre på 5 medlemmer 

Forslag ny tekst: Skriftnemnd på 5 medlemmer 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

Nåværende tekst: Skriftstyre på 5 medlemmer 

Forslag ny tekst: Skriftnemnd på minimum 5 medlemmer 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

Ny paragraf (ny paragraf etter paragraf 4 Styret (andre paragrafnummer blir endret slik: 

Gammel § 5 får dermed nr. 6. Gammel § 6 får dermed nr. 7. Gammel § 7 får dermed nr. 8. 

Gammel § 8 får dermed nr. 9). 

§ Ny: Skriftnemnda 

Rauma historielag gir ut ei årbok kvart år. Dette arbeidet blir styrt av ei skriftnemnd. 

Medlemmene i skriftnemnda blir valt av årsmøtet. Skriftnemnda har det redaksjonelle 

ansvaret for årboka. Leiaren møter fast i styret og har møte- og talerett. Nemnda sjølv veljer 

leiaren av skriftnemnda. Leiar er samstundes redaktør av årboka.  

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

§ 5. Årsmøte  

Nåværende tekst: Årsmøtet skal haldast i første kvartal kvart år, og innkallinga skal vere 

minst 2 veker før. 

Forslag ny tekst: Årsmøtet skal haldast innan 1. april kvart år, og innkallinga skal vere minst 

2 veker før.  

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Godkjent mot 1 stemme. 

§ 5. Årsmøte (årskontingent): 

Nåværende tekst: Fastsetting av årskontingenten 

Forslag ny tekst: Fastsetting av årskontingenten for neste kalenderår 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

 

 



SAK 8. ÅRSKONTINGENT 

1. Årskontingent for ordinært medlemsskap for 2013 settes til kr. 230,- 

2. «Familiekontingent» settes til kr 75,- for 2012 og kr 80,- for 2013 

Kommentarer/forslag: Per Arne Skomsø: Får dette forslaget konsekvenser for prisen på 

årboka? Ber om at styret vurderer denne saken. 

VEDTAK: Styrets forslag til kontingent enstemmig godkjent. 

 

SAK 9. VALG 

Erling Hagen la fram valgkomitéens forslag til styre og skriftnemnd for 2012. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

VEDTAK: Følgende ble enstemmig valgt: 

Leder – for ett år:   Ståle Gyldenås 

Styremedlem for to år: Britt Iren Pedersen Neergård 

Styremedlem for to år: Ågot Alnes Orvik 

Styremedlem for ett år: Edmund Søvik (ikke på valg) 

Styremedlem for ett år: Tørris Haugan (ikke på valg) 

Varamedlem for ett år: Eirik Hoem 

Varamedlem for ett år: Per Bersås 

Varamedlem for ett år: Guri Næss Krohn 

Revisor for ett år:  Sverre Gjerstad 

Skriftnemnd for ett år: 

Torgeir Næss 

Asmund Kylling 

John Aasen 

Brit Landmark 

Britt Iren Pedersen Neergård 

Einar Klungnes 

 

 

 



Valgkomité på tre medlemmer – for ett år 

Kommentarer/forslag: Styret foreslo gjenvalg av valgkomitéen. 

VEDTAK: 

Valgkomité: Dag Søvik, Svanhild Dahle og Erling Hagen enstemmig valgt.  

 

 

Avtroppende leder Eirik Hoem takket så for oppmøtet til årsmøtet og overrakte historielagets 

nye flotte møteklubbe (laget og gitt av Kolbjørn Hoem) til den nye lederen, Ståle Gyldenås. 

Etter en pause med kaffe og loddsalg, holdt Torgeir Næss et både interessant og humoristisk 

foredrag med tema: Gamle Åndalsnes.  

 

Ågot Alnes Orvik (sign.) 

Referent 

 

 

 

 

 

________________       __________________ 

Solveig Brude (sign.)       Brit Landmark (sign.) 


