
Referat fra Årsmøte i Vefsn Slektshistorielag 2013   

 

Tidspunkt: 21.februar 2013 kl. 19.00 

Sted:   Jacobsen Brygga   

Tilstede: 14 medlemmer 

 

Nestleder Svein Gunnar Jakobsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 

 

1. Valg av møteleder og referent 

Forslag møteleder :  Svein Gunnar Jakobsen 

Forslag referent :  Berit Luktvassli 

Forslag protokollunderskrift:  Odd Sørgård og Lill Sølvi Lamo 

Alle forslag ble enstemmig godkjent. 

 

2.Innkalling og Sakliste 

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Styrets beretning 

Nestleder refererte årsmelding/oppsummeringen av året som gikk.  Laget har vært uten leder siste 

år, da det på forrige årsmøte ikke hadde lyktes valgkomiteen å finne noen kandidat som ville si ja til 

ledervervet.   Nestleder har derfor vært fungerende leder i årsmøteperioden. 

Aktiviteten i 2012 har vært laber som følge av manglende leder.   Det ble ikke arrangert 

slektsforskerdag, og det var heller ingen deltakelse på stand på Elsfjordmartna’n i år.   

Imidlertid gikk sommeravslutningsturen etter planen og laget var representert på utflytterstevnet 

(/Galleria) med Sissel, Ise og Lill Sølvi.   Oppmøtet på medlemsmøtene har vært bra. 

Årsmelding ble enstemmig godkjent. 

 

4. Regnskap 

Kasserer Johan Knutsen refererte regnskapet for 2012.  Sum egenkapital 31.12. var kr. 51158,74 og 

årets overskudd kr. 12502,00.   Beholdning av bøker skulle vært med i regnskapets balanse, men er 

ikke ført der. 

Laget har en beholdning på ca. 150 bøker for salg. 

Det er solgt flere CD’er  i løpet av året som det ikke er mottatt betaling for.   Slik at det derfor 

foreligger inntekter som ikke er kommet med i regnskapet  som følge av føring etter 

kontantprinsippet. 

Det nye styret må gjennomgå salg av bøker og CD’er og sørge for at utestående fordringer blir 

innkassert. 

Styret må også få gått gjennom Paypal-kontoen som laget har og overføre beholdningen der til 

bankkontoen slik at også dette salget kommer med i regnskapet. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent med kommentarer. 

 

5. Innkomne saker 

Det var ingen innkomne saker til behandling. 

 

 



6. Valg 

Valgkomiteens forslag ble referert. 

Følgende forslag forelå: 

Leder:  Sissel Lindseth  1 år 

Sekretær: Lillian Aaker Jacobsen 2 år 

Styremedlem: Olav Nordsjø  2 år 

Vara til styret: Ivar Lyftingsmo  1 år 

Web-master: Odd Sørgård  1 år 

Revisor: Basse Nilsskog  1 år 

Vararevisor: Lill Sølvi Lamo  1 år 

Valgkomite: Ise Vikdal  3 år 

Alle ble enstemmig valgt. 

 

Det kom forslag om ny representant i valgkomiteen i stedet for Lillian Aaker Jacobsen som går inn i 

styret. 

Forslag Valgkomite: Knut Skorpen  1 år 

 

Følgende styremedlemmer var ikke på valg i år: 

Nestleder: Svein Gunnar Jakobsen 

Kasserer: Johan Knutsen 

Valgkomite: Odd Sørgård (2 år igjen) 

 

Det formelle årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kaker. 

 

 

7.  Ordet fritt 

Etter kaffen ble det åpnet for tema og ordet fritt omkring hva laget skal jobbe med i året som 

kommer. 

 

Kirkebok for 1726 - Nekrologer 

Svein Gunnar Jacobsen og Johan Knutsen hadde laget til utskrifter fra kirkeboka i 1726. Presten Broch 

som virket i Vefsn på denne tiden skrev nekrologer på noen av dødsfallene som var ført inn der. 

Dette er noe som ikke er vanlig i kirkebøkene, men ble gjort av presten i denne perioden. 

Det var utskrift av en av disse fra  29.september 1726 som ble gjennomgått.  En meget informativ 

tekst som berettet mange viktige opplysninger om denne personens liv. 

 

Forslag fra Sissel Lindseth: 

Foreslår et samarbeid mellom slektshistorielaget, museumslaget og Dolstad kirke om et guide-kurs 

for Dolstad kirke.   Bakgrunnen er et ønske om guiding fra kirken da det kommer mange forespørsler 

om dette i turistsesongen.   Interessant å kunne få økt kunnskapene om kirkens historie. 

Det hørtes ut som det kan være interesse for dette blant lagets medlemmer. 

Tilleggsforslag fra Knut Skorpen:  Kunne noen i laget i samarbeid med kirkekontoret være 

behjelpelige med å finne gravstøtter/gravplasser på kirkegårdene.  Dette er noe det også kommer 

forespørsler om.   Er kirkegården inndelt i områder knyttet til tidsepoker eller hvordan er gravene 

organisert ? 



 

Forslag/ønske fra Knut Skorpen: 

Ønske om en arbeidsgruppe fra slektshistorielaget som kan være behjelpelig med å skaffe til veie 

bilder til Gardshistorieboka som kommer i 2014. 

 

Laget må også følge med på planen for Vefsn museumslag og Helgeland Museum for å unngå 

arrangementskollisjoner.  Også disse har kveldsarrangementer torsdager.  Styret får finne ut av om 

møtedag skal flyttes eller om vi heller har sjeldnere møter og heller deltar på de andre møtene som 

arrangeres.   Se også på temaønsker fra tidligere. 

 

 

 

Møtet avsluttet ca. kl.  21.30 

Berit Luktvassli 

Referent 

 

 

Odd Sørgård Lill Sølvi Lamo 

 

 


