Årsmøte i Mosvik historielag
Tirsdag 24. februar 2015 kl 19.00. 12 personer møtte. Før årsmøtet kåserer den nyansatte
bygdebokforfatteren Astrid Wale om sitt arbeid.
Konstituering
Jorid K. Berg ble valgt til møteleder og Morten Olsen Haugen ble valgt til møtereferent.
Årsmelding
Årsmelding for 2014 ble lest av Jorid Klette Berg, og godkjent uten merknader.
Regnskap
Ettersom kassereren var på ski-VM, ble regnskapene for 2014 presentert av sekretær
Morten Olsen Haugen. Lagets driftsregnskap hadde 57.400 i inntekter og 32.788 i utgifter.
Ny beholdning ved årets slutt: 132.306 kr. Regnskapet for bygdeboknemnda hadde 38.000 i
inntekter og 980 i utgifter. Ny beholdning 164.029. Regnskapene var revidert og funnet i
orden av Tordis Hindberg 18.2.2015. Årsmøtet tok regnskap og revisjon til etterretning.
Arbeidsplan for 2015
Forslaget til arbeidsplan for 2015 ble lagt fram av Jorid Klette Berg. Bjarne Bakkhaug
etterlyste arbeid med gamle stedsnavn. Vi ble enige om at dette skulle tas med i pkt 6 i
arbeidsplanen. Arbeidsplanen ble vedtatt slik:

Arbeidsplan Mosvik historielag 2015
1. Hovedoppgaven er å utgi fjerde og siste bind av Mosvik bygdebok.
2. Vi vil utgi den utarbeidede dialektordsamlinga som et illustrert hefte
3. Vi ønsker å arrangere åpne medlemsmøter 10 ganger i 2015; alltid siste tirsdag i måneden på
Kaldalstua. Så langt mulig bør vi ha inviterte foredragsholdere og kunngjort program.
4. Vi vil utgi årbok og lokalhistorisk kalender i 2015 også!
5. Vi vil fortsette det påbegynte arbeidet med innsamling av gamle bilder.
6. Vi vil lete etter nye arbeidsoppgaver for laget etter at vi har fullført bygdeboka. En mulig slik oppgave
som kan være å sette opp en type informasjonstavler ved historiske bygg rundt i bygda. Andre
mulige oppgaver er å kartfeste de gamle skiltene ved boplasser i utmarka, og å arbeide mer med
gamle stedsnavn i Mosvik.
7. Vi vil verve flere medlemmer

Budsjett 2015
Forslaget til budsjett for 2015 ble lagt fram av Jorid Klette Berg. Forslaget ble vedtatt.

Budsjett 2015
INN
Kontingent
Salg av årbok og kalender
Salg av dialekthefte
Grasrotandel, tilskudd, renter
Sum

10.000
40.000
10.000
8.000
68.000

Sum

4.000
30.000
8.000
10.000
5.000
25.000
82.000

UT
Administrasjon, porto, kontingent
Trykking av årbok og kalender
Trykking av årbok 2014 *
Trykking av dialekthefte
Husleie og møter
Nye arbeidsoppgaver

Budsjettert underskudd på 14.000 kr dekkes av overskudd fra tidligere år.
* Trykkeriregning for årbok 2014 ble betalt i 2015. Denne forsinkelsen bidro til overskuddet på 32.000 kr i 2014, men må
altså hentes inn igjen i år.

Valg
Jomar Følstad la fram valgkomiteens forslag. Alle ble vedtatt ved akklamasjon.









Leder Jorid Klette Berg. Gjenvalgt for ett år.
Nestleder Carl Ivar von Køppen. Ikke på valg; valgt for 2 år i 2014.
Kasserer Øyvind Løkken. Gjenvalgt for 2 år
Sekretær Morten Olsen Haugen. Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Oddny Aune. Ikke på valg; valgt for 2 år i 2014.
Varamedlemmer til styret Arne Alstad og Astrid Melting. Gjenvalgt for 1 år.
Revisorer Tordis Hindberg og Tordis Markhus. Gjenvalgt for 1 år
Kaffekomite: Inger N. Berget. Nyvalgt for ett år. Arvid Nervik og Turid Alstad,
gjenvalgt for 2 år.

Årsmøtet diskuterte seg fram til ny sammensetning av valgkomite:


Valgkomite: Jomar Følstad, ikke på valg, blir ny leder; Rolf Åge Brevik, ikke på valg;
Einar Johannes Sundset, nyvalgt for 3 år.

