
 
Referat: 
 
 

Årsmøte – Vefsn Slektshistorielag  
 
Jacobsen-brygga 22.februar 2006, kl. 20.00 
 
Tilstede: 12 medlemmer 
 
Sakliste:  
1.  Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Styrets beretning om siste års virksomhet 
4. Regnskap med revisors beretning 
5. Endring av vedtektene 
6.  Innkomne forslag 
7. Valg 
 a) Leder 
 b) Styremedlemmer (nestleder, kasserer og varamedlem) 
 c) Webmaster 
 d) Revisor og vararevisor    
 e) Valgkomitemedlem  
 
Leder Svein Gunnar Jakobsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 
 
Sak 1 Valg av møteleder og referent 
 
Forslag møteleder: Svein Gunnar Jakobsen 
Forslag referent: Berit Luktvassli 
Begge ble enstemmig valg. 
 
Sak 2 – Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Møteinnkalling har vært annonsert t i Helgland Arbeiderblad, på lagets internett-side og via  
e-mail til medlemmene. 
Innkalling ble enstemmig godkjent. 
 
Sakliste ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 3 – Styrets beretning om siste års virksomhet 
 
Leder Svein Gunnar Jakobsen refererte årsberetningen 
Følgende kommentarer fremkom: 
Tillegg til arrangementer: Benkestok-slekten i samarbeid med Helgeland Museum 
Andre aktiviteter: Salg av kirkebøker på CD 
 
Årsmeldingen, med nevnte tillegg, ble enstemmig godkjent. 
 



 
Sak 4 – Regnskap med revisjonsberetning 
 
Kasserer Johan Knudsen gikk igjennom lagets regnskap. 
Overskudd for 2005 ble kr. 4 467,50 
Sum egenkapital kr. 13 879,46 
 
Prosjekt Boksalg – Pris pr. bok kr. 600,00 for medlemmer / kr. 700,00 for ikke medlemmer. 
 
Revisor Are Mass Bakken var til stede på møtet og hadde ingen bemerkninger til regnskapet. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
  
Sak 5 – Endring av vedtekter 
 
Endringsforslag fra styret ble lagt frem skriftlig og gjennomgått av leder.  Det fremkom 
endringer av noen formuleringer.   Dette ble tilføyd på endringsforslaget som styret hadde lagt 
frem. 
 
Styrets forslag med endringer ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 6 – Innkomne forslag 
 
Ingen forslag var kommet inn. 
 
 
Sak 7 – Valg 
 
Valgkomiteens forslag: 
 
Leder:  Svein Gunnar Jakobsen  gjenvalg for 1 år 
Nestleder: Nils Erik Østerud   gjenvalg  for 2 år 
Kasserer: Johan E Knudsen   gjenvalg  for 2 år 
Varamedlem: Gunda Ottesen   gjenvalg for 2 år 
 
Web-master: Nils Erik Østerud   gjenvalg for 1 år 
 
Revisor: Are Mass Bakken   gjenvalg for 1 år 
Vararevisor: Kjell Jacobsen    gjenvalg for 1 år 
 
Valgkomite: Alfred Kummernes     for 3 år 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forslag til nytt møtetidspunkt for medlemsmøter ble diskutert. Det ble foreslått å endre 
møtedag til torsdag og ha et fast møtetidspunkt kl. 19.00.   Det er ønskelig å kunne ha 
biblioteket til fast møtelokale og muligheten for dette vil bli undersøkt.   Muligheter for å 
kunne få arkivplass/arkivskap i biblioteklokalet vil også bli undersøkt.   Styret tar kontakt 
med biblioteksjefen for å avtale et møte. 
 
 
I pausen ble det servert kaffe og kaker. 
 
 
Møtet ble avsluttet med foredrag ved Nils Erik Østerud - ”Glimt fra politihistorien på 
Helgeland”. Et meget interessant historisk foredrag om politiets historie fra 1800-tallet og 
frem til i dag. 
 
 
 
Berit Luktvassli  
referent 
 


