Referat fra Årsmøtet i Historielaget Hommelviks Venner
Onsdag 28.januar 2015
Det var 32 deltakere på årsmøtet.
1. Åpning
Leder Geir Roar Larsen åpnet møtet.
De av lagets medlemmer som var gått bort i perioden, ble hedret med 1 minutts
stillhet.

2. Valg av dirigent og sekretær.
Dirigent: Toralv Spets
Sekretær: Eli Brøseth
Ingen kommentarer til innkallinga.
Til å underskrive protokollen ble Odd-Rune Wang og Olav Fossen valgt.

3. Beretninger.
Styrets årsberetning ble lest av leder Geir R Larsen.
«Bygdekalenderen anno 2014:» Rettes til «Bygdekalenderen anno 2015:»
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Fotogruppas årsberetning ble lest av gruppas leder Aage Moan.
• Øyvind Haagenstad påpekte at det var oppgitt feil navn på personer
avbildet i bygdekalenderen og mente gruppa burde legge mer arbeid i å
sjekke dette i framtida.
Beretningen ble enstemmig godkjent.

Kulturminnegruppas årsberetning ble lest av sekretær Eli Brøseth.
• Forslag på flere kulturminner; Sommerfjøset på Karlslyst.
«Kulturminnegruppa har i 2015 bestått av....»Rettes til «Kulturminnegruppa har
i 2014 bestått av...»
Beretningen ble enstemmig godkjent.

Museumsgruppas årsberetning ble lest av gruppas leder Kari Hoff.

• Utstillingen fra Hommelvik Værft og Støberi. Bjørn Kristian Branslet
fortalte at han som ansatt på «Støyperiet», ble satt til å brenne protokoller,
papirer o.l. på 70-tallet.
• Øivind Kristiansen fortalte at protokoller og papirer fra Hommelvik Bruk
er oppbevart på arkivet på Dora i Trondheim.
• Per Arne Pettersen mente Nygården burde få sin utstilling.
• Tor Haldberg reiste spørsmål om en gruppe i HHV kunne samle inn og
registrere private arkiver. Museumsgruppas leder Kari Hoff svarte at
HHV ennå hadde noe arkivplass igjen i lageret. Styremedlem Jon Eidem
mente spørsmålet burde sees i sammenheng med styrets forslag under
punkt 6.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Arbeidsgruppa for innsamling og registrering av gamle ord og uttrykk sin
årsberetning ble lest av dirigent Toralv Spets.
Beretningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Jon Hopp.
Laget har god økonomi; kr.250.000 på konto.
• Bjørn Jensen spurte hva posten Div inneholdt. Revisor Johan Fjeseth
svarte at dette var bla merverdiavgift, renter og inntekter fra
Rampakvelden.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av kontingent.
Styret innstilte på kr 150 for enkeltpersoner og kr 200 for familie. (Uendret)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag.
1. Forslag fra Bjørn Jensen
På siste møte ble gruppa betegnet som «ad-hoc-gruppe». Etter en
diskusjon ble det vedtatt at gruppen skulle være permanent, uten at dette
formelt ble vedtatt.

Vi ber derfor om at saken tas opp til formell avstemming og at det fastslås
at gruppen også er representert i styret på linje med øvrige grupper.
Forslaget godkjent med 18 mot 14 stemmer.
2. Forslag fra styret i HHV
Styret vil i løpet av 2015 vurdere styrets organisering og styremedlemmenes
funksjoner. Konklusjonen på dette arbeidet vil bli presentert for lagets
medlemmer på årsmøtet i 2016.
Forslaget enstemmig godkjent.

7. Valg.
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Per Arne Pettersen.
Valgkomiteens forslag vedlegges. De som er uthevet velges for 2 år, med unntak
av de som er spesielt merket med 1år. Alle er forespurt og har takket ja til
tillitsverv i HHV.
• Aage Moan mente det var uheldig for Fotogruppa at det ikke var funnet en
leder for denne gruppa. Årsmøtet ga styret i HHV i oppgave å finne en
leder i samråd med fotogruppa.
• Årsmøtet ønsket at Bjørn Jensen blir sittende som leder av arbeidsgruppa
for innsamling og registrering av gamle ord og uttrykk, inntil den nye
valgkomiteen i samråd med det nye styret, utnevner en leder.
• Alle ble valgt med akklamasjon under forutsetning av punktene over.
Årsmøtet ble avsluttet av leder Geir R Larsen.
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