Referat fra Årsmøte Vefsn Slektshistorielag
Torsdag 24.02.2011 kl 19.00
Sted:
Jacobsenbrygga
Tilstede:
14 medlemmer
Leder Sissel Lindseth åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
Forslag møteleder:
Forslag referent:
Forslag underskrift av protokoll:
Alle ble enstemmig valgt.

Sissel Lindseth
Berit Luktvassli
Lars Petter Lien

Sak 2 Godkjenning av sakliste og innkalling
Møtet ble annonsert på lagets nettside og i Helgeland Arbeiderblad.
Det fremkom en kommentar om at annonsen i HA burde vært tidligere.
Dette ble tatt til etterretning.
Ellers fremkom ingen bemerkninger.
Sak 3 Årsmelding
Leder Sissel Lindseth refererte årsmeldingen for 2010.
Merknad til årsmeldingen: Medlemstall endret til 58 betalende i 2010.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med endringen.
Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning
Kasserer Johan Knudsen refererte årsregnskapet.
Underskudd: kr. 9412,62
Beholdning/Egenkapital:
kr. 16872,74
Regnskapet er ikke revidert.
Regnskapet ble enstemmig godkjent forutsatt at det blir godkjent av revisor.
Revisjonsberetning fremlegges på første styremøte.
Sak 5 Innkomne forslag
Forslag fra styret:
Forslag kontingentendring for 2012
Ny kontingentsats hovedmedlem: kr. 250,Familiemedlem: kr. 125,Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg
Forslag fra Valgkomite:
Leder:
Sissel Lindseth
1 år
Sekretær:
Berit Luktvassli
2 år
Styremedlem: Svein Gunnar Jakobsen
2 år
Web-master: Nils Erik Østerud
1 år
Revisor:
Are Mass Bakken
1 år
Vararevisor: Jørn Ove Olsen
1 år
Valgkomite: Lillian Aaker Jacobsen
3 år
Det fremkom ingen motforslag. Alle ble enstemmig valg.
Ikke på valg:
Nestleder:
Nils Erik Østerud (valgt for 2 år 2010)
Kasserer:
Johan Knudsen (valg for 2 år 2010)
Valgkomite: Bjarne Nilsskog (valg for 3 år 2009)
Brita Nordås (valg for 3 år 2010)
Årsmøtet ble formelt avsluttet med kaffe og kaker.
Etter kaffen ble det åpnet for Orienteringer & diskusjon om videre aktiviteter:
Temaer fremover:
Vårtur : Ferdselsveier, samisk bosetning (Fustvatn-Skalandsåsen)
Skattematrikkel v/Kjell Jacobsen (krever litt forarbeide)
Naustan i Holandsjøen v/Sissel
Flyttingen fra Jamtland (Høsten 2011), med støtte fra kommunen og innleide forelesere.
Krever også en del arbeid fra lagets medlemmer for å få oversikt over bosetting i Vefsn.
Vi har mottatt forespørsel vedr. oversettelse av rettsprotokoller fra Vardø/Vadsø vedr.forlis.
Laget registrerer seg i Enhetsregistret for å bli med på grasrotandelen.
Medlemsblad ble diskutert igjen. Det bør velges en redaksjonskomite på 3 personer.
(Odd og Ise er aktuelle i komiteen).
Det er sjekket priser for trykking, men det koster såpass mye at det er uaktuelt i første
omgang. Vi bør begynne i det små med flygeblad/ utsending via mail. Innhold bør være en
fin blanding av bilder/foto, beskrivelse av gårder/slektsgreiner, intervjuer og litt info om
laget.

Berit Luktvassli
referent

Lars Petter Lien

