Referat fra Årsmøtet i Historielaget Hommelviks Venner
Mandag 28.januar 2013
Det var 24 deltakere på årsmøtet
1. Åpning
Leder Arne Lysø åpnet møtet.
Ingen kommentarer til innkallinga.

2. Valg av dirigent og sekretær.
Dirigent: Toralv Spets
Sekretær: Eli Brøseth

3. Beretninger.
Styrets årsberetning ble lest av leder Arne Lysø
MØTER:
• Per Werenskiold bemerket at selv om MIM er lagt ned, har
regionkonservator Birgitta Oden ansvar for å innkalle historielagene
jevnlig for å holde kontakten.
Jakobsli Museum:
• Øyvind Kristiansen berømmet dugnadsinnsatsen og mente Malvik
kommune burde gi mer penger til HHV.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Fotogruppas årsberetning ble lest av gruppas leder Aage Moan.
• Forslag på personer/etterkommere som fotogruppa burde kontakte for å få
gå gjennom fotoalbum/arkiv: L.Aasback, Chr.Saxevik, G.Granaas,
S.Grindbakk.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Kulturminnegruppas årsberetning ble lest av gruppas leder Harald
Kringhaug.
• Jan Arne Malvik berømmet gruppas leder som laget den flotte trappa opp
til Tyskertrappene.
• Hva skjer med Turbinen i Danielstrøa?
• Flere kommenterte at rydding og vedlikehold av kulturminner krevde stor
arbeidsinnsats og ønsket en dugnadsliste for flere enn kulturminnegruppa.
• Kristian Nevermo etterlyste en vedlikeholdsplan, utarbeidet i samråd med
regionkonservatoren.

• Lederen opplyste at «møllersteinen» måtte repareres før den kan settes
opp ved Sollielva. Hvor er stein 2? (Isdammen)
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Museumsgruppas årsberetning ble lest av gruppas leder Jorunn Bakke.
• Gaver: rettelse; Bøker om historie og kulturminner ble gitt av Jøssåsen
Landsby, ikke Tor Haldberg.
Beretningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap.
Regnskapet ble gjennomgått av leder Arne Lysø.
Revisor Johan Fjeseth knyttet noen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag.
Det var kommet inn 1 forslag.
I likhet med styret, blir valget av gruppene gjort for hhv 1 og 2 år. Dette for
å ivareta kontinuiteten
Forslagsstiller: Valgkomiteen
Forslag til vedtak: Valg av medlemmer til HHV’s arbeidsgrupper gjøres for hhv
1 og 2 år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Valg.
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av komiteens leder Liv Aksnes.
Valgkomiteens forslag vedlegges. De som er uthevet velges for 2 år, de andre
for 1 år. Alle er forespurt og har takket ja til tillitsverv i HHV.
Alle ble valgt med akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet av leder Arne Lysø.

Eli Brøseth
sekretær

