Referat fra årsmøtet i Historielaget Hommelviks Venner
Torsdag 26. januar 2017
Møtet ble avholdt på café Rampa. Det var 36 deltakere på årsmøtet.
1. Åpning
Leder Geir Roar Larsen åpnet møtet.
Lagets medlemmer som hadde gått bort i løpet av 2016 ble hedret med 1 minutts stillhet.

2. Valg av dirigent og sekretær
Dirigent: Øyvind Haagenstad
Sekretær: Kari Hoff
Bjørn Jenssen kritiserte annonsen i Malvikbladet som ikke inneholdt leselig navn på laget.
Sakslista ble godkjent

3. Beretninger
Styrets beretning ble lest av leder Geir Roar Larsen.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Oppfordring til det påtroppende styret: Det bør være samsvar mellom HHV,s vedtekter og
styrets sammensetning .Neste årsmøte må gjøre eventuelt vedtak om endring.
Museumsgruppas beretning ble lest av Kari Hoff.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Fotogruppas beretning ble lest av Odd Rune Vang.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Dialektgruppas beretning ble lest av Solveig Holberg Dahl.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
Kulturminnegruppas beretning ble lest av Kari Hoff.
Beretningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap
Revisor Johan Fjeseth gjennomgikk regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag
Det var kommet inn to forslag til årsmøtet.
1) Forslag fra Styret i HHV:
Kontingenten for enkeltmedlemmer økes til kr. 200,- (i dag kr. 150,-) og familiekontigenten
økes til kr. 250, - (i dag kr. 200,-)
Økningen og de nye satsene gjøres gjeldende fra og med kontingentåret 2017.
Vår begrunnelse for økningen er at Årboka har økt sin pris til kr.150,- og at vi fremdeles
ønsker å dele den ut gratis til våre medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
2) Forslag fra dialektgruppa.
Dialekt gruppa ble opprettet i 2011. Oppgaven for gruppa var å samle inn dialektord og
utrykk fra bygda vår, dvs Hommelvik og omegn. Det arbeidet har vi nå avsluttet, og resultatet
er ei fyldig ordliste.

Innsamlingen er sluttført, og vi mener derfor at gruppa bør oppløses.
Etter en kort diskusjon foreslo dirigenten et tillegg til dialekt gruppas forlag: Det nye styret får
fullmakt til å oppnevne en kontaktperson som kan ta imot «nye» forslag til lokale ord og
uttrykk.
Forslaget med tillegget ble enstemmig vedtatt.

6. Valg
Aasta Malvik redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Årsmøtet ga fullmakt til at leder Olav Fossen ble valgt for et år.
Fotogruppa fikk fullmakt til å konstituere seg selv.
Alle som var foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt.

7. Avslutning
Geir Roar Larsen takket for seg etter 4 år som leder. Han ble invitert til det nye styrets første
møte, for å takkes for sin innsats i HHV.
Olav Fossen ble presentert som ny leder. Han takket for tilliten og redegjorde for sin fortid i
HHV.

Kari Hoff
sekretær

