Årsmøte Vefsn Slektshistorielag
23.02.2012 kl. 19.00
Sted: Jacobsenbrygga
Fremmøte: 14 medlemmer

Leder Sissel Lindseth åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
Forslag møteleder: Sissel Lindseth
Forslag referent: Berit Luktvassli
Forslag underskrift protokoll: Basse Nilsskog og Ivar Lyftingsmo
Alle ble enstemmig valgt.

Sak 2 Godkjenning av sakliste og innkalling.
Møtet ble annonsert på lagets nettside og via mail til medlemmene. Det fremkom ingen
kommentarer til innkallingen eller til saklista.
Enstemmig godkjent.

Sak 3 Årsmelding
Leder Sissel Lindseth refererte årsmeldingen for 2011.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning
Kasserer Johan Knudsen refererte årsregnskapet.
Det kom noen spørsmål omkring regnskapet som ble besvart.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

Sak 6 Valg
Forslag fra Valgkomite:

Nestleder: Svein Gunnar Jakobsen 2 år
Kasserer: Johan Knudsen 2 år
Styremedlem: Olav Nordsjø 1 år
(går inn for Svein G.Jakobsen)
Vara til styret: Ivar Lyftingsmo 1 år
Web-master: Odd Sørgård 1 år
Revisor: Are Mass Bakken 1 år
Vararevisor: Lill Sølvi Lamo 1 år
Valg komite: Odd A Sørgård 3 år

Alle ble enstemmig valgt.
Dessverre hadde ikke valgkomiteen klart å finne noen som takket ja til ledervervet.
Styret får i oppgave å prøve å finne lederkandidat, mens nestleder fungerer som leder inntil videre.
Ikke på valg:

Sekretær: Berit Luktvassli
Valgkomite: Brita Nordås (1 år igjen)
Lillian Aaker Jakobsen (2 år igjen)
Årsmøtet ble formelt avsluttet med kaffe og kaker.

Orienteringer / diskusjon om videre aktiviteter:
Styret har diskutert et samarbeid med Vefsn museumslag i en eller annen form og orienterte litt om
dette. Museumslaget har mange sammenfallende interesser med slektshistorielaget og kan ”spille”
litt på hverandres medlemmer for å dra opp aktiviteten i lagene. Det bør avholdes et
samarbeidsmøte for å finne ut om hva vi kan ha ønske om å samarbeide om.
Det ble også snakket litt omkring Helgeland Museum & museumslaget og et evnt.salg av
Jacobsenbrygga og kjøp av Mjåvatnbrygga og hvilke innvirkninger det kan ha på slektshistorielagets
arbeid. Kan vi får tilgang til lokaler ?
Det er også kommet ønsker om forskjellige kursaktiviteter innen slektsforskningsarbeidet.
Temakvelder som går spesielt på bruk av slektsprogrammene.
Viktig for mange av medlemmene at det er et fast tema på møtene.
Noen som kan jobbe med avis/flygeblad ?

Berit Luktvassli
referent

Basse Nilsskog

Ivar Lyftingsmo

