PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2018

Årsmøtet ble avholdt på Rauma Videregående skole tirsdag 10.april 2018 kl 18.00.
I forkant av årsmøtet hadde historiker Harald Johannes Krøvel fra Høgskolen i Volda en times
orientering om sine erfaringer med å utarbeide kulturminneplan i Ørsta kommune.
Etter en kaffepause startet det ordinære årsmøtet kl 19.40.
22 frammøtte medlemmer.

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Enstemmig godkjent

2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN
Møteleder: Arne Steffen Lillehagen
Referent: Arne Skiri
Til å underskrive protokollen: Møyfrid Kavli Setnes og Arne Hoem
Alle enstemmig valgt.

3. STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMELDING
Endring: Antall oppmøte endres fra ca 50 til ca 30.
Rolf Hermann Bjerkeli holdt en kort orientering om transkriberingsarbeidet. 10-12
personer som på frivillig basis er engasjert i dette arbeidet. Det har vært avholdt to
motivasjonssamlinger med Arnfinn Kjelland. Det påregnes at dette arbeidet vil
fortsette ca ett års tid til. Det er opprettet en side på Facebook. Kilderegistrering.
Grytten, Hen og Vågstranda. Inneholdene en oversikt over hva som er gjort.
Arne Hoem etterlyste mere informasjon om dette arbeidet i årsmeldingen og det ble
foreslått at hovedpunktene i den orienteringen som ble gitt på årsmøtet ble tatt inn i
årsmøteprotokollen.
Årsmeldingen med foreslåtte endringer ble så enstemmig godkjent.

4. GODKJENNE REVIDERT REGNSKAP
Enstemmig godkjent.
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5. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2018-2020
Enstemmig godkjent.
Innspill fra årsmøtet, foreslått tatt med i årsmøteprotokollen.
-

Presentasjon av månedens kulturminne i samarbeid med Åndalsnes Avis.
Aktivisering av medlemmer. Innsamling av gamle bilder med tilknyttede historier.
Eventuelt opprettelse av undergrupper i laget.

6. FORSLAG TIL BUDSJETT
Det framlagte forslag enstemmig godkjent.

7. FASTSETTING AV ÅRSKONTINGET FOR 2019
Styrets forslag på kr 300,- og kr 100,- for familiemedlemmer ble enstemmig godkjent.

8. INNMELDTE SAKER
A: Prosjektet bosettingshistorie bør omfatte hele Rauma kommune.
Styret hadde behandlet innkommet sak fra Jostein Valved og fremmet følgende
forslag til vedtak overfor årsmøtet:
1. Årsmøtet vil på det sterkeste anmode styret i Rauma Historielag å fortsette
arbeidet med å få organisert et samarbeid med kommunen og andre med
henblikk på å få utgitt en bosettingshistorie(bygdebok), hvis formål er å styrke
identitet og samhold i kommunen.
2. I likhet med de fleste andre kommuner, ser årsmøtet det som svært viktig og
ønskelig at et slikt bokverk blir satt i gang og utgis for Rauma.
Til punkt 1 i styrets forslag fremmet Jostein Valved følgende endringsforslag:
Årsmøtet vil på det sterkeste anmode styret i Rauma historielag å fortsette
arbeidet med å få organisert et samarbeid med kommunen og andre med
henblikk på å få utgitt en bosettingshistorie (bygdebok) for hele Rauma. Et formål
er å styrke identitet og samhold i kommunen.
Det fremsatte endringsforslag til punkt 1 samt punkt 2 ble så enstemmig
godkjent.

B. Endring av vedtektenes § 6,5, tidsfrist for innkomne saker.
Styrets forslag til ny tekst: « Eventuelt innkomne saker. Desse må vere styret i
hende seinast to veker før årsmøtet.» Enstemmig godkjent.
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9. VALG- VALGKOMITEEN FRAMLEGGER FORSLAG PÅ:
A: Leder for ett år: Arne Steffen Lillehagen. Enstemmig valgt
B: Styremedlemmer for to år: Møyfrid Kavli Setnes og Rolf Hermann Bjerkeli.
Enstemmig valgt.
C: Varamedlemmer for ett år: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Sigurd Nora og Leif
Malones. Enstemmig valgt.
D: Revisor for ett år: Viggo Nilsen. Enstemmig valgt
E: Skriftnemnd for ett år, minst fem medlemmer:
Torgeir Næss. John Aasen. Britt Iren Pedersen Neergård. Hans Petter Gjerdset.
Halvard Skiri. Enstemmig valgt.
Framsatt forslag på årsmøtet: Ottar Rydjord. Enstemmig valgt.
F: Valgkomite på tre medlemmer, velges for ett år og framlegges på årsmøtet:
Eirik Hoem. Edmund Søvik og Ottar Rydjord. Enstemmig valgt.
Framsatt forslag på årsmøtet: Tørris Haugan. Enstemmig valgt ( som fjerde
medlem i valgnemnda).
Ved avslutningen av årsmøtet ble Tørris Haugan overrakt blomster av lagets leder
og takket for sin innsats i styret siden oppstarten av laget i 2008.
Årsmøteslutt: kl 20.45.
Arne Skiri
-referentUnderskrivere av protokollen:
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