
Årsmøte i Vefsn Slektshistorielag, onsdag 23. februar 2005, kl. 2000. 
Møtested:  Jacobsenbrygga. 
 
Fremmøtte: 17 av lagets medlemmer, samt 2 innbudte fra Rana Slektshistorielag. 
 
Formann Svein G. Jakobsen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Videre om noen hadde merknader  
til innkallingen. Ingen merknader. 
 
Sakslisten for årsmøtet var følgende: 
 

1. Valg av møteleder og referent. 
2. Årsmelding. 
3. Regnskap / Revisjon. 
4. Innkomne forslag 
5. Valg. 
6. Foredrag av Espen Andresen fra bygdebokkontoret.  (”Smalburemmen”) 

 
Svein G. Jakobsen ble valgt som møteleder og Alfred Kummernes som referent. 
 
Formannen gikk gjennom årsmeldingen for 2004. Kopi av denne utdelt til alle fremmøtte. 
Årsberetning ble vedtatt uten noen bemerkninger. 
 
Kasserer gjennomgikk revidert regnskapet som var gjennomgått og funnet i orden av revisor Are-Mass Bakken. 
Ingen kommentar til regnskapet. 
 
Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene til årsmøtet. Men formannen la frem et par små forslag til 
vedtektsendringer. Disse ble gjennomgått uten noen kommentarer fra de fremmøtte medlemmer.  
Forslagene vil bli tatt opp/revidert av det nye styret på det første styremøte. 
 
Leder for valgkommiteen redegjorde for deres innstilling. Følgende ble foreslått: 
 
Leder Svin G. Jakobsen fortsetter ett år til 
Styremedlem Berit Luktvassli overtar som sekretær 
Ny styremedlem Ise Vikdal 
Varamedlem Gunda Ottesen fortsetter 
Et medlem til valgkommiteen. Ellen Steffenrem fortsetter. 
Nestleder, kasserer, revisor, vararevisor, webmaster samt to av valgkommiteen ikke på valg. 
 
Årsmøtet fulgte valgkommiteens innstillinger, og det nye styret blir som følgende: 
 

- Leder Svein G. Jakobsen 
- Nestleder Nils Erik Østerud 
- Sekretær Berit Luktvassli 
- Kasserer Johan E. Knudsen 
- Styremedlem Ise Vikdal 
- Varamedlem Gunda Ottesen 

Andre verv: 
- Webmaster Nils Erik Østerud 
- Revisor Are Mass Bakken 
- Vararevisor Kjell Jacobsen 

Valgkomité: 
- Tor Grotnes  (Leder) 
- Ove Fagerheim 
- Ellen Steffenrem 

 
Kontingenten vedtatt uendret, kr. 200,- 
 
2 medlemmer fra Rana Slektshistorielag var innbudt til årsmøtet. De gav oss en liten orientering om lagets arbeid 
med medlemsbladet Våre Forfedre. Eksemplarer av bladet ble lagt ut til gjennomsyn/salg. 
 
Som en avslutning holdt Espen Andresen fra Bygdebokkontoret et foredrag om ”Smalburemmen på 1800-tallet”, 
samt en liten orientering om Bygdeboka for Vefsn. 
 
I pausen og etter møtet ble det servert kaffe og kaker.  
 
Alfred Kummernes 
Referent 


