
 

 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 I RAUMA HISTORIELAG 

Årsmøtet ble holdt på Rauma v.g skole torsdag 20. mars 2014 kl 19.00. 24 personer møtte 

hvorav 23 var stemmeberettigede. Leder Ågot Alnes Orvik ønsket velkommen til årsmøtet. 

Før det ordinære årsmøtet ga påtroppende kultursjef, Øystein Valde, en presentasjon av seg 

selv og sine tanker og planer for kultur- og kulturliv i Rauma. Etter en kort kaffepause ble 

årsmøtet lovlig satt. 

 

 

 

SAKLISTE  

 

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

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

PROTOKOLLEN 

Kommentarer/forslag: Ågot Alnes Orvik som møteleder, Britt Iren Neergård som referent, Per 

Einar Langseth og Arne Hoem til å skrive under årsmøteprotokollen. 

Vedtak: Møteleder Ågot Alnes Orvik, referent Britt Iren Neergård, protokollunderskrivere 

Per Einar Langseth og Arne Hoem enstemmig valgt. 

 

SAK 3: ÅRSMELDING FOR 2013 

Leder Ågot Alnes Orvik gikk punktvis gjennom årsmeldingen for 2013. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Årsmeldingen 2013 enstemmig godkjent. 



SAK 4: REGNSKAP FOR 2013 

Kasserer Tørris Haugan gikk gjennom regnskapet. Årets regnskap ble oppgjort med et 

overskudd på 36.322,16. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Regnskapet for 2013 enstemmig godkjent. 

 

SAK 5: ARBEIDSPROGRAM FOR 2014 

Leder Ågot Alnes Orvik gikk gjennom styrets forslag til arbeidsprogram for 2014 og 

kommenterte de enkelte punktene i programmet. I forbindelse med punkt 8: «Være pådriver 

overfor kommunen ang bevaring av kulturminner i Rauma», ble årsmøtet informert om at 

historielaget har mottatt en invitasjon fra M. og R. fylkeskommune til en høring vedr forslag 

til regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi. Denne planen inneholder 

67 verneobjekter i Rauma kommune.  

Kommentarer/forslag: Det kom forslag fra salen om flere objekter som bør føyes til, bl.a. 

Aandalhuset og Roegarden på Åndalsnes og den gamle vegen gjennom Romsdalen.  

Vedtak: Arbeidsprogrammet for 2014 enstemmig godkjent. 

 

SAK 6: BUDSJETT 2014 

Tørris Haugan la frem styrets forslag til budsjett for 2014. 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2014 enstemmig godkjent. 

 

SAK 7: FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015 

Styret fremmet følgende forslag: 

1. Årskontingent for ordinært medlemsskap for 2015 foreslås uendret og settes til kr. 250,00 

2. «Familiekontingent» for 2015 foreslås uendret og settes til kr. 80,00 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Styrets forslag til årskontingent for 2014 enstemmig godkjent. 

 

SAK 8: INNKOMNE SAKER 

Styret har fått inn en sak innen fristens utløp fra medlem Eirik Hoem vedrørende bevaring av 

det gamle Realskolebygget på Åndalsnes.  



Kommentarer/forslag: Leder Ågot Alnes Orvik leste opp forslaget fra Hoem og orienterte 

om at saken har vært behandlet i styret, og at styret støtter opp om forslaget. Styret ber om 

årsmøtet sin godkjenning til at det sendes en resolusjon til Rauma kommune der det blir 

krevet at realskolebygget ikke blir revet.  

Årsmøtet støtter forslaget, men i tillegg ble det nevnt at en burde foreslå i resolusjonen 

alternative bruksområder for huset som f.eks. Jevanor samlinga. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt at Rauma historielag sender en resolusjon til kommunen med 

krav om at realskolebygget på Åndalsnes blir bevart, og med forslag om alternative 

bruksområder.  

 

SAK 9: VALG 

Erling Hagen la frem valgkomiteens innstilling til styre, revisor og skriftnemda for 2014. 

Kommentarer/forslag: Iflg vedtektene for Rauma historielag skal det velges to 

styremedlemmer for to år annen hvert år, dette for at ikke hele styret skal kunne være på valg 

hvert år. På årsmøtet i 2013 ble det pga av at en i utgangspunktet ikke hadde kandidat til 

ledervervet, valgt tre styremedlemmer for to år i stedet for to styremedlemmer for to år og en 

leder for ett år. Dette medførte at det i 2014 er kun leder og et styremedlem på valg. 

Valgkomiteen foreslår at det velges etter innstillingen, mens det neste år må velges et 

styremedlem for ett år for å komme i rute med at to styremedlemmer velges annet hvert år.   

Vedtak: Følgende styre ble enstemmig valgt: 

Leder for ett år:   Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim (ny) 

Styremedlem for to år:  Guri Asak Nilsen (ny) 

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

Styremedlem for ett år: Arne Skiri (ikke på valg) 

Styremedlem for ett år: Arne S. Lillehagen (ikke på valg) 

Varamedlemmer for ett år: Per Bersås, Ågot Alnes Orvik, Guri Næss Krohn 

Skriftnemd for ett år: Asmund Kylling, Brit Landmark, Britt Iren P Neergård, Hans Petter 

Gjerdset, John Aasen, Torgeir Næss 

Revisor for ett år: Sverre Gjerstad 

 

Styret la fram forslag til valgkomité for ett år: 

Einar Klungnes, Edmund Søvik, Eirik Hoem 

Kommentarer/forslag: Ingen 

Vedtak: Einar Klungnes, Edmund Søvik og Eirik Hoem enstemmig valgt. 

 

Avtroppende leder Ågot Alnes Orvik takket for oppmøtet og overrakte historielagets 

møteklubbe til den nye lederen, Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim.  



Ågot Alnes Orvik og Britt Iren P Neergård fikk blomster og takk for sin innsats i styret. Einar 

Klungnes fikk blomster og takk for sin innsats i skriftnemda. Erling Hagen fikk blomster på 

vegne av avtroppende valgkomite, og Randi Hoem fikk blomster og takk for å ha bidratt med 

svelesteking til årsmøtet over mange år. 

 

Referent 

 

Britt Iren P Neergård 

 

 

 

 

________________       __________________ 

Per Einar Langseth                  Arne Hoem 


