År 1989 den 18. april ble det holdt møte på Dolstad i AMO sentret med tanke om å danne et
slektshistorielag.
Et arbeidsutvalg hadde hatt møte tidligere og satt opp en saksliste:
Til dette konstituerende møte var det møtt opp 11 personer.
Sakslisten ble godtatt og til ordstyrer ble iniativtakeren Sigmund Bårdevik enstemmig valgt.
Til møtesekretær ble Roald Clausen valgt.
Ordstyreren gjorde rede for de forberedelser som var gjort for å få istand dette møte for å få
dannet et slektshistorilag.
Det ble enstemmig vedtatt å danne et slikt lag og navnet skal være
VEFSN SLEKTSHISTORIELAG
Vedtekter ble vedtatt slik:
§1
Foreningens navn er Vefsn Slektshistorielag og har sitt sete i Vefsn.
§2
Foreningens formål er å fremme slekts- og personhistorisk arbeid og interesser.
§3
Foreningen har årsbetalende medlemmer, og er åpen for alle.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Medlem som ikke har betalt kontingent for to år kan strykes.
§4
Foreningens øverste myndighet er hos årsmøtet. Det holdes ordinært hvert år innen utgangen
av mai og skal:
a. behandle styrets årsberetning.
b. behandle regnskapet.
c. Velge medlemmer og varamedlemmer til styret jfr. § 5, herunder leder.
d. Velge revisor m/varamann for 2 år.
e. Fastsette kontingent.
f. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende en uke før møtet.
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak av styret eller når en tredjedel av
medlemmene forlanger det skriftlig.
Innkalling til årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel.
§5
Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak. Styret
konstituerer seg selv.
Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. De velges for 2 år av gangen.
Henholdsvis 3 og 2 av styremedlemmene uttrer hvert år.
Etter første året uttrer 3 av dem etter loddtrekning.
Styrets leder eller 2 andre av styrets medlemmer i fellesskap forpliktet foreningen ved sin
underskrift.
Styret har møte så ofte lederen bestemmer, eller når minst 2 av styret forlanger det.

Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter, foredrag, turer m.v.
§6
Endringer av vedtektene skjer når minst to tredjedeler av de møtende medlemmer på årsmøter
eller ekstraordinært årsmøte forlanger det.
Det skal være minst 5 uker mellom de to møtene med innkalling som til årsmøte. Endring av
vedtekt skjer også hvis to tredjedeler av de tilstedeværende på årsmøte forlanger det.
Oppløsning av foreningen skjer etter de samme regler.
§7
Dersom foreningen oppløses skal dens aktiva med arkiv, bibliotek, samlinger og øvrige
eiendeler gå til formål som fremmer slekts-, personal- eller lokalhistorie og overføres til
VEFSN MUSEUM.
----------Valg av styre:
Enstemmig valgt:
Leder: Sigmund Bårdevik
Medlemmer:
Roald A. Clausen
Eldar Gundersen
Asbjørn Stordal
Else Dalen
Varamedlemmer:
Knut Ånes
Aase Gundersen
Jørgen Theodorsen
Revisor:
Jens Kristoffersen m/varam. Hans R. Døsen
Kontingenten ble enst. Fastsatt til kr. 100,- pr. år.
Eventuelt:
Hans R. Døsen gjorde oppmerksom på det hjelpemiddel og materiell som idag fantes i
bokhandelen for slektsforskning..
Møtet slutt.
Roald A. Clausen
Møtesekretær
----------Styrets medlemmer innkalles med dette til konstituerende møte hos Roald A. Clausen tirsdag
den 25. d.m. kl 1800.
Adresse: Bakkevegen 3 på Olderskog.

