Årsmøte i Mosvik historielag 2015
Årsmøtet ble holdt på Kaldalstua tirsdag 23. februar 2016 kl 19.00. 15 personer deltok. Før årsmøtet
holdt Arnold Lorentsen et lydbildekåseri om fugler og natur i Mosvika.

Konstituering
Jorid Klette Berg ble valgt til møteleder. Morten Olsen Haugen ble valgt til referent.

Årsmelding for 2015
Årsmelding ble lest av Jorid Klette Berg. Godkjent uten merknader.

Regnskap og revisjonsrapport for 2015
Kasserer Øyvind Løkken gjennomgikk regnskapene. Lagsregnskapet viste en omsetning på 57.400 kr,
et overskudd på 24.600 kr og en beholdning på 132.300. Bygdebokkontoen viste en omsetning på
38.000 kr, et overskudd på 37.000 kr og en beholdning på 164.000 kr. Begge regnskapene var
godkjent av revisor, og årsmøte godkjente regnskapene.
Det ble spurt om disponering av bygdebokkontoen når fjerde bind er utgitt og bygdebokprosjektet er
avsluttet. Haugen svarte at styret planla å gi det overskytende til arbeidet med felles bygdebok for
Inderøy.

Arbeidsplan for 2016
Jorid Klette Berg la fram styrets forslag til arbeidsplan. Godkjent uten merknader.
1. Hovedoppgaven er å utgi fjerde bind av Mosvik bygdebok.
2. Vi vil arrangere åpne medlemsmøter 9 ganger i 2015; siste tirsdag i måneden på Kaldalstua.
Så langt mulig bør vi ha inviterte foredragsholdere og kunngjort program. Et av høstmøtene
skal være ved helleristningene i Kvennavika
3. Vi vil utgi årbok og lokalhistorisk kalender i 2016 også!
4. Vi vil fortsette med innsamling av gamle bilder.
5. Vi vil arbeide med lokale stedsnavn
6. Vi vil begynne arbeidet med et lokalhistoriehefte for barneskolen
7. Vi vil verve flere medlemmer

Budsjett for 2016
Jorid Klette Berg la fram styrets forslag til budsjett. Godkjent uten merknader.
INN
Kontingent
Salg av årbok og kalender
Grasrotandel, tilskudd, renter
Underskudd; dekkes av overskudd fra tidligere år
Sum

10.000
40.000
8.000
6.000
64.000

UT
Administrasjon, porto, kontingent
Trykking av årbok og kalender
Husleie og møter
Programarbeid: stedsnavn, bilder, skolehefte
Sum

4.000
30.000
10.000
20.000
64.000

Valg
Jomar Følstad la fram valgkomiteens forslag til styre og andre verv:









Leder: Jorid Klette Berg. For 1 år. Gjenvalgt
Nestleder: Gerd Sissel Selseth. For 2 år. (Ny)
Styremedlem: Ann Kristin Damås Jenssen. For 2 år. (Ny)
Kasserer Øyvind Løkken. Valgt for 2 år i 2015. Ikke på valg.
Sekretær Morten Olsen Haugen. Valgt for 2 år i 2015. Ikke på valg.
Varamedlemmer: Astrid Melting og Arne Alstad. Gjenvalgt for ett år.
Revisorer: Tordis Hindberg og Tordis Markhus. Gjenvalgt for ett år.
Kaffekomite: Inger Berget og Arvid Nervik gjenvalgt for 2 år. Turid Alstad ikke på valg.

Jomar Følstad trådte ut av valgkomiteen etter tre år. Jarle Langfjæran ble valgt som nytt medlem av
valgkomiteen for tre år. Valgkomiteen består ellers av Rolf Åge Brevik (1 år igjen) og Einar Johannes
Sundset (2 år igjen).

