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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 

Årsmøtet ble avholdt på Rauma Videregående skole, Auditoriet, torsdag 17.mars kl. 

19.00 

28 frammøtte medlemmer 

                      

    SAKLISTE 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Enstemmig godkjent 

 

2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN 

Arne Steffen Lillehagen ble enstemmig valgt til møteleder. 

Arne Skiri ble enstemmig valgt til referent 

Audrey Digernes og Einar Klungnes ble enstemmig valgt til å underskrive 

protokollen. 

 

3. STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMELDING 

Ingen merknader. Enstemmig godkjent. 

 

4. REVIDERT REGNSKAP OG BUDSJETT 

Ingen merknader. Enstemmig godkjent. 

 

5. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2016-2019 OG SPESIELT 2016 

I denne saka ble det spesielt fokus på lagets planer om å starte opp arbeidet med 

bygdebok for gamle Grytten, Hen og deler av Veøy (Vågstranda) kommuner, som vil 

omhandle bosettings- og slektshistorie. 

Leder ga en kort orientering om de foreliggende planer. 

I første fase av arbeidet baserer man seg på dugnadsinnsats og det vil ikke medføre 

økonomiske forpliktelser for laget. 

Det vil på et seinere tidspunkt bli utarbeidet en intensjonsavtale med oversikt over de 

økonomiske forhold ved prosjektet. 

Jostein Valved uttrykte sin glede over dette initiativet og mente at man kunne omfatte 

hele kommunen i de tre første fasene av prosjektet. 
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Han ga også uttrykk for at man hadde fått en svært kompetent person i Arnfinn 

Kjelland som prosjektleder. 

Per Devold opplyste at Ungdomslaget Romsdalshorn hadde donert penger til 

bygdebokarbeid og han ville nå undersøke hvor disse pengene er. 

Årsmøtet ga så sin tilslutning til å gå videre med prosjektet. 

 

6. FASTSETTING AV ÅRSKONTINGENT FOR 2017 

Styrets forslag på kr. 300,- ble enstemmig godkjent. 

 

7. VALG 

-Leder for ett år: Arne Steffen Lillehagen 

-styremedlemmer for to år: Tørris Haugan og Rolf Hermann Bjerkeli 

-varamedlemmer for ett år: Per Bersås, Randi Bakke Hoem og Guri Næss Krohn 

-revisor for ett år: Terje Stensland 

- skriftnemnd for ett år: Torgeir Næss, John A Aasen, Britt Iren P Neergård, 

Hans Petter Gjerdset, Brit Landmark, Kristoffer Dahle og Halvard Skiri. 

Roe Setnes spurte om skriftnemnda hadde leder. 

Lagets leder informerte om at det hadde det ikke vært, men styret ville nå ta initiativ til 

at nemnda får utpekt en leder. 

-valgnemnd for ett år: Eirik Hoem(leder), Edmund Søvik og Edel Rydjord-

Jensen. 

Alle valg skjedde med akklamasjon. 

 

Etter årsmøtet ble ordet overlatt til Inger Marie Bakke som overrakte en gave på kr 

15000,- til laget, øremerket bygdebokarbeid. Pengene er et overskudd etter et hefte: 

Barndomsminner fra Moa, skrevet av Eilert Kavli. 

Lagets leder og kasserer uttrykte stor glede over denne pengegaven, som vil bety en 

ekstra inspirasjon i det videre arbeidet med prosjektet.  

Møtet avsluttet kl 20.45. 

 

Arne Skiri 

-referent 

 

Underskrivere av protokollen: 

 

 

Audrey Digernes                                                              Einar Klungnes 

-sign-                                                                                    -sign- 

 

 


